


Drodzy Paƒstwo!

Witamy w kolejnym, dla nas ju˝ 25-tym sezonie tury-
stycznym! Mamy nadziej´, ˝e w tym roku dołàczycie 
Paƒstwo do grona naszych klientów. JesteÊmy przekona-
ni, ˝e warto. Nale˝ymy do grona organizatorów działajà-
cych najdłu˝ej na polskim rynku, oferujàcych bezpieczne 
kierunki i sprawdzonà baz´ turystycznà. Współpracujemy 
z wieloma renomowanymi agencjami zagranicznymi. Nasze 
katalogi mo˝ecie Paƒstwo znaleêç w ponad tysiàcu biurach 
podró˝y w całej Polsce oraz w wiodàcych systemach rezer-
wacji on line.  
Co roku wysyłamy wiele tysi´cy turystów na wczasy, wy-
cieczki, autorskie programy „zwiedzaj i wypoczywaj”. Organi-
zujemy równie˝ obozy młodzie˝owe oraz grupowe wycieczki, 
tzw. „zielone szkoły” i imprezy integracyjne. 

Jako organizator turystyki posiadamy nieprzerwanie gwaran-
cj´ ubezpieczeniowà, której certyfikat jest stale dost´pny do 
wglàdu na naszej stronie internetowej. JesteÊmy równie˝ 
rekomendowani certyfikatem RZETELNA FIRMA. Od lat nie-
przerwanie nale˝ymy do Polskiej Izby Turystyki  oraz  Âlàskiej 
Organizacji Turystycznej. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ofert zawartych 
w niniejszym katalogu. Prezentowane tu obiekty, kierunki, 
miejscowoÊci zostały wybrane spoÊród znacznie szerszej, 
bogatszej oferty, którà znajdziecie na naszej stro-
nie internetowej www.europol.com.pl oraz  
u naszych agentów. Tam równie˝ dost´pne sà  
aktualne ceny, nowoÊci, promocje, szczegóło-
we opisy Êwiadczeƒ i galeria zdj´ç.
  
Oferujemy
z dojazdem własnym, autokarowym i lotniczym:
  •  apartamenty z aneksem kuchennym (mieszka-

nia wakacyjne)
  • hotele
  • pensjonaty i kompleksy wakacyjne 
  •  domki kempingowe
  • wycieczki objazdowe
  •  wczasy objazdowo – pobytowe/programy zwie-

dzaj i wypoczywaj. 

Pytajcie Paƒstwo o nasze katalogi w biurach  
podró˝y lub skontaktujcie si´ z nami!

Zapraszamy!
EURO POL TOUR – Wasz tour operator

„Udany urlop za rozsàdnà cen´”

BIURO PODRÓ˚Y
EURO POL TOUR
Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice
tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90
europol@europol.com.pl
www.europol.com.pl



SPIS TREŚCI

DOJAZD WŁASNY
(z mo˝liwoÊcià dokupienia przejazdu)

WŁOCHY 4
ADRIATYK
Bibione 5-20
Caorle 21-23
Caorle – Porto Santa Margherita 24
Caorle – Lido Altanea 25-33
Duna Verde 34
Lido di Jesolo 35-40
Lido delle Nazioni/Porto Garibaldi 41
Rimini 42
Pineto/Roseto 43
Gargano – Vieste 44
JEZIORO GARDA
Sirmione 44
LIGURIA 
Pietra Ligure 45
Imperia 45
TOSKANIA
Principina Mare 45
MORZE TYRRE¡SKIE/LAZIO
Anzio 46
KALABRIA
Selia Marina 46
KEMPINGI 47

CHORWACJA 48
REJSY STATKIEM 48-49
ISTRIA
Banjole 57
Poreç 50
Pula 51
Rabaç 50
DALMACJA
Biograd na Moru 51
Drvenik 56
Gradaç 52,56
Klek 52
Korçula 55
Makarska 57
Orebiç 52, 53, 54
Primosten 51
Sv. Filip i Jakov 56
Trogir 51, 52, 56

Trpanj 53
Zaton k. Zadaru 53

HISZPANIA 58
COSTA BRAVA/COSTA DEL MARESME
Blanes 58
Calella 60, 61
Malgrat de Mar 59
Lloret de Mar 58, 61
Pineda de Mar 61 
Roses 58
Santa Susanna 59, 61
COSTA DE AZAHAR
Alcoceber 60

RUMUNIA 62
Mamaia 62
Eforie Nord 62

SŁOWENIA 63
Strunjan 63
Portoro˝ 63

GRECJA 64
RIWIERA OLIMPIJSKA
Katerini Paralia 64,65
CHALKIDIKI
Cap Sani 64
Kallithea 64
Kriopigi 64
Sitonia-Metamorfosis 65

CZARNOGÓRA 66
Bar/Šušanj 66,67
Sutomore, Ulcinj 67

W¢GRY 68
BALATON PÓŁNOCNY
Tihany, Balatonfüred 68
BALATON POŁUDNIOWY
Balatonbòglar 69
Siofok 69

BUŁGARIA 70
Złote Piaski 70-71

AUTOKAREM
(z przejazdem w cenie)
WŁOCHY – 9/12 dni 72-73
CHORWACJA – 10/12 dni, 74-75
HISZPANIA + FRANCJA – 12 dni 76-77
GRECJA – 12 dni 78-79
CZARNOGÓRA – 12 dni 80-81
W¢GRY BALATON – 8/16 dni 82-83
BUŁGARIA – 12 dni 84-85
PARY˚ 86
NIEMCY • AUSTRIA  86
ALBANIA 87
CHORWACJA • CZARNOGÓRA
ALBANIA • BOÂNIA i HERC. 87
CHORWACJA • SŁOWENIA 87
FRANCJA 87

ROZKŁAD JAZDY DO WŁOCH 88
TO NALE˚Y WIEDZIEå 89-90
WARUNKI UCZESTNICTWA 91-92

UWAGA: pełna oferta – kilkaset
dodatkowych propozycji 
apartamentów, hoteli, domków, 
kempingów – dost´pna na
www.europol.com.pl  

OBJAÂNIENIA

cena obiektu podana z dojazdem 
własnym

basen kàpielowy

klimatyzacja

telewizor

serwis pla˝owy - parasol + 2 le˝aki

członek Polskiej Izby Turystyki

w przypadku braku oficjalnej kategorii, 
podajemy odpowiednik standardu 
obiektu i infrastruktury wg nieoficjalnej
oceny naszego lokalnego partnera 
w skali od 1 do 5 słoneczek:

– skromny, praktycznie urzàdzony, 
o standardzie turystycznym

– dobry, Êredniej klasy turystycznej
– bardzo dobry, Êredniej klasy
– obiekt najwy˝ej oceniony pod wzgl´-

dem infrastruktury lub wyposa˝enia

cena obiektu podana z dojazdem 
autokarem

członek Amerykaƒskiego Stowarzyszenia
Biur Podró˝y ASTA

Wszystkie ceny obiektów zawartych w katalogu EPT zawierajà ubezpieczenie T.U. SIGNAL IDUNA 
na czas wykupionego u nas pobytu oraz czas dojazdu (tj. dwa dni przed rozpocz´ciem i dwa dni po
zakoƒczeniu Êwiadczeƒ) wg Warunków Uczestnictwa i Ubezpieczenia.
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 Zapraszamy  na www.europol.com.pl 
To prosty sposób na znalezienie oferty wyjazdowej bez wychodzenia z domu • szczegó∏owe opisy, dodatkowe zdj´cia • prosta wyszukiwarka • ∏atwa rezerwacja miejsc • informa -
cja o dost´pnoÊci miejsc • sta∏y dost´p do nowoÊci i na bie˝àco aktualizowanych  ofert specjalnych • bezpieczne płatnoÊci kartà kredytowà lub przelewem  • przewodnik po
wycieczkach fakultatywnych • du˝o informacji praktycznych • dodatkowe atrakcyjne propozycje spoza katalogu • specjalne oferty dla grup, firm, dla szkół, wyjazdy bizne-
sowe, szkolenia, konferencje.

JAK SPRAWDZIå CEN¢ WCZASÓW?
Aktualne ceny dost´pne sà na ww.europol.com.pl oraz w systemach on line. 
Ceny APARTAMENTÓW podane sà zwykle za wynajem całego apartamentu, a ceny HOTELI za 1 osob´ w pokoju 2 oso bowym. W cennikach podajemy najcz´Êciej ceny
za 1 tydzieƒ z mo˝liwoÊcià wielokrotnoÊci turnusów czyli 7, 14, 21 dniowych. Przed i po sezonie, na zapytanie, mo˝liwy jest wybór innych turnusów np. 9-11 dniowych.

PRZYDATNE LINKI EPT
Wczasy autokarowe: www.europol.com.pl/autokarem
Wczasy lotnicze: www.europol.com.pl/samolotem
Wycieczki objazdowe: www.europol.com.pl/objazdowe
Oferty dla grup: www.europol.com.pl/grupy
Kolonie, obozy, wycieczki młodzie˝owe: www.europol.com.pl/obozy
Promocje, first minute, hity i last minute: www.europol.com.pl/promocje

I ETAP – WYSZUKIWARKA
• dla osób, które wybrały ju˝ konkretny obiekt z oferty katalogowej

polecamy: wyszukiwanie wg KODU IMPREZY (np. ITA0001) 
lub wyszukiwanie wg NAZWY OBIEKTU (np. azzurro) 

• dla osób niezdecydowanych lub szukajàcych szerszej oferty
wyszukiwanie pe∏ne – nale˝y podaç kraj, dat´ wyjazdu, długoÊç
pobytu, typ transportu oraz zakwaterowania np. apartament 
lub hotel. Po wyszukaniu pojawia si´ lista dost´pnych ofert.
Wybrane oferty mo˝na “dodaç do schowka”.

II ETAP – SZCZEGÓ¸Y OFERTY
Po wybraniu konkretnego obiektu rozwijajà si´ kolejno: 
• galeria zdj´ç 
• opis obiektu 
• linki do rozkładów jazdy, do opisów miejscowoÊci, wycieczek

fakultatywnych
• cennik i GRAFIK WOLNYCH MIEJSC (na samym dole strony)

III ETAP – REZERWACJA
Rezerwujemy imprez´ klikajàc myszkà na zielone pole 
pod wybra nym typem i datà rozpocz´cia wczasów w grafiku
wolnych miejsc. Dalej poprowadzi ju˝ Paƒstwa nasz system 
rezerwacyjny STELLA! 

W „STREFIE KLIENTA”

JAK SPRAWDZIå WOLNE MIEJSCA, CEN¢, ZAREZERWOWAå WCZASY ON LINE?

JeÊli jednak potrzebujecie Paƒstwo pomocy – zadzwoƒcie na nr 032 253 02 07, 032 605 30 90 lub skontaktujcie si´ z konsultantem wczasowym 
poprzez komunikator dost´pny na naszej stronie www lub poprzez skype ept2530207. Zapraszamy tak˝e do naszych biur agencyjnych na terenie
całej Polski.

JAK ZAPŁACIå ZA WYBRANE WCZASY ON LINE?
Istnieje mo˝liwoÊç dokonania płatnoÊci przelewem lub kartà kredytowà poprzez naszà stron´ internetowà. Szczegółowe informacje znajdziecie Paƒstwo na stronie głównej
w dziale „płatnoÊci on line” lub pod linkiem www.europol.com.pl/online.

Warunki Uczestnictwa: www.europol.com.pl/warunkiept
Warunki Ubezpieczenia: www.europol.com.pl/ubezpieczenie
Wycieczki fakultatywne: www.europol.com.pl/fakultatywne
Katalogi on line: www.europol.com.pl/katalog
Zaplanuj podró˝, sprawdê aktualnà pogod´: www.europol.com.pl (na dole strony)
Rozkłady jazdy autokarów i samolotów: www.europol.com.pl/rozklady
Informacje dla posiadaczy karty EURO<26: www.europol.com.pl/euro26

  EPT ON LINE

2



Niniejszy katalog zawiera różnorodne propozycje imprez z dojazdem własnym lub zorganizowa-
nym. Na życzenie możecie Państwo również stworzyć swój własny pakiet turystyczny wybierając 

dowolny hotel, domek lub apartament i doliczając koszt przejazdu.
Dojeżdżamy m.in. do:

WŁOCHY – Bibione • Caorle •  Porto Santa Margherita • Caorle Lido Altanea •   
• Lido di Jesolo • Rimini/Cattolica  

CHORWACJA – Orebič • Trpanj • Crikvenica  CZARNOGÓRA – Bar/Šušanj 
GRECJA – Katerini Paralia • Olimpic Beach  WĘGRY – południowy Balaton

BUŁGARIA – Złote Piaski  • Warna  •  Święty Konstantyn

Oferujemy atrakcyjne ceny przejazdu, zniżki dla seniorów i dzieci. 
Zapraszamy na 

www.europol.com.pl/rozklady

www.europol.com.pl/autokarem

EPT



Jeden z najcz´Êciej odwiedzanych krajów
basenu Morza Âródziemnego. Ideal ne miej -
sce do wypoczynku rodzinnego, jak równie˝
poznania staro˝ytnej historii. Zach´camy
Paƒstwa do sp´dzenia wa ka  cji nad ciep∏ym
morzem, smakujàc po  traw oryginalnej kuch-
ni w∏oskiej. Wy bra  liÊmy dla Was znane i ce -
nio ne kurorty na Riwierze Kwiatów w Ligu rii,
Riwierze Tos kaƒskiej, w przepi´knej Kalabrii,
La zio, a tak ̋e na Riwierze Adriatyc kiej.
Zwolennicy pla˝o wania i kàpieli morskich
znajdà tu prze pi´kne pla˝e, wspania∏e morze
i go rà ce, po ∏u dniowe s∏oƒce.
Osoby pragnàce aktywnie sp´dziç swój wy -
po czynek – moc atrakcji, rozrywek, dos ko -
na ∏e warunki do uprawiania sportów, a w po -
bli˝u – najpi´kniejsze, zabytkowe mia s ta
w∏o skie.

Zapraszamy do W∏och!

INFORMACJE OGÓLNE:

• powierzchnia: 301 230 km2

• liczba ludnoÊci: 57 998 353

• stolica: Rzym

• j´zyk urz´dowy: w∏oski

• g´stoÊç zaludnienia: 192 mieszk./1 km2

• granice z: Francjà, Szwajcarià, Austrià, S∏owenià

• d∏ugoÊç wybrze˝a: 7600 km

• akweny morskie: M. Liguryjskie, M. Tyrreƒskie,

M. Joƒskie, M. Adriatyckie

• podzia∏ administracyjny: 20 regionów, 

110 pro win cji, 8092 komuny

• nr kierunkowy: 0039

AMANTEA

PAOLA
SCALEA

TRISCINA MARE

SELLIA MARINA

RZYM

PRINCIPINA 
MARE

FOLLONICA
ANZIO

MARINA DI GROSSETO

MARINA DI BIBBONA

VADA
MARINA DI PIETRASANTA

MARINA DI MASSA

IMPERIA

SAN BARTOLOMEO

CERIALE
LAIGUEGLIA
ALBENGA

PIETRA LIGURE SIRMIONE

PESCHIERA DEL GARDA

MANERBA SUL GARDA

DUNA VERDE
ERACLEA

Garda

GENUA

FORTE DEI MARMI

WENECJA

LIDO DI JESOLO

BIBIONE, LIGNANO
GRADO

CAORLE
PORTO S. MARGHERITA

LIDO ALTANEA

PORTO GARIBALDI, CERVIA
LIDO DEGLI ESTENSI

RIMINIRICCIONE
CATTOLICA

PINETO, ROSETO

VIESTE

CAVALLINO
PUNTA SABBIONI

LIDO DI POMPOSA
LIDO DELLE NAZIONI

Nasz klub powstał z myÊlà o miłoÊnikach wypoczynku w słonecznej Italii. 
Zarówno o tych z Paƒstwa, których od kilkunastu lat z ogromnà przyjemnoÊcià goÊcimy 
na naszych włoskich imprezach, jak i tych, którzy dopiero poznajà 
lub planujà poznaç ten pi´kny i ró˝norodny kraj.  
Z przynale˝noÊci do klubu wynikajà dla Paƒstwa wyłàcznie korzyÊci. 
Aby zarejestrowaç si´ w nim – prosimy o wejÊcie na stron´ www.europol.com.pl/klub 
Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Paƒstwo swój własny numer 
członka Klubu Włoskich Podró˝y EPT* 

Serdecznie zapraszamy!

OFERTA SPECJALNA 
DLA CZŁONKÓW KLUBU !!!

Przy zakupie wczasów we Włoszech z niniejszego katalogu, ka˝dorazowo 
otrzymajà Paƒstwo bonus o równowartoÊci 5% podstawowej ceny imprezy 

do wykorzystania na swój kolejny wyjazd do Włoch. 
Bonus wa˝ny jest przez okres 2 lat od dokonania danego zamówienia.  

* Regulamin klubu dost´pny jest na www.europol.com.pl/klub

CESENATICO

CAPO VATICANO

FONDACHELLO
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Bibione to miasteczko wakacyjne ze wspaniałà, długà na ok.
8 km, na tu  ralnà, szerokà, piaszczystà pla˝à. Składa si´ z
trzech głównych dzielnic:  Spiaggia – najwi´ksza,  z du˝à ilo -
Êcià sklepów, restauracji, barów, z t´tniàcà ˝yciem pro -
menadà, lunaparkiem oraz malowniczà latarnià morskà, Lido
del Sole – przylegajàca do dzielnicy Spiaggia, zielona, ide-
alne rozwiàzanie dla wszystkich, którzy cenià sobie bardziej
kame ralny wypoczynek, ale z bardzo dobrym dost´pem do
wszelkich rozrywek w pobli˝u, Pineda – ok. 8 km od Êcisłego
centrum miasta, blisko znanego portu jachtowego, w zieleni,
dla amatorów relatywnie spokoj nych miejsc.

Bibione to wakacyjny raj 
tak blisko nas! 
CZYM SI¢ WYRÓ˚NIA
Certyfikat Bł´kitnej Flagi (najwy˝sza jakoÊç wody morskiej, czyste pla˝e, bezpieczeƒstwo) i EMAS
(najwi´ksza dbałoÊç o naturalne Êrodowisko) • ciepłe, czyste morze, łagodny brzeg, mo˝liwoÊç
kàpieli od maja do paêdziernika, Êwietnie zagospodarowana pla˝a z bezpłatnym wst´pem •
całoroczne centrum termalne „BIBIONE THERMAE” • dyskoteki, niezliczone kawia rnie, restauracje,
lodziarnie, pizzerie, puby, uliczne koncerty, nadmorskie animacje, butiki, sklepiki, wypo˝yczalnie
rowerów i sprz´tu wodnego, kafejki internetowe. 
Dziesiàtki atrakcyjnych miejsc w bliskiej okolicy: Wenecja, Werona, Padwa, Starówki w Grado
i Ca orle • perełki historyczne – Concordia, Aquileia • zakupy w TrieÊcie, na lokalnych targach •
kluby golfowe w Lignano i Caorle Altanea • malownicze zamki w Duino i Miramare • szaleƒstwo
taneczne w disco Palmariva • tradycyjne winiarnie • parki wodne i rozrywki dla du˝ych i małych –
w Lignano, Jesolo, Caorle, wspaniały Gardaland k. Werony, Guliverlandia, lunapark Strabila i Park
ZOO w Ligna no • trasy rowerowe i spacerowe.

ZABAW SI¢ • WYPOCZNIJ • POZWIEDZAJ !!!
Zapraszamy na organizowane przez nas autokarowe wycieczki fakultatywne pod opiekà pilotów 
z j´z. polskim. Zarezerwuj  je ju˝ teraz kupujàc wczasy w swoim biurze, skorzystaj ze specjalnych
cen – szczegóły, kierunki, terminy w jakich mo˝liwe jest skorzystanie z wycieczek – na
www.europol.com.pl/fakultatywne oraz w biurach agencyjnych.
Wybrane propozycje:
• „Wenecja”
• „Triest i Zamek Miramare” – pi´kno i majestat zamku poło˝onego na wysokim klifie, słynàcego

z malo wniczych ogrodów  i pełnych przepychu wn´trz, zwiedzanie słynnego portowego miasta,
mo˝liwoÊç zakupów

• „Werona i Padwa”
• „Werona i Gardaland” – czyli program „poznaj, zabaw si´, wyszalej” – spacer po Weronie, po

czym niezapomniany dzieƒ w jednym z najlepszych parków rozrywki w Europie w pobli˝u Jeziora
Garda

• „Winiarnia Paladin” – zwiedzanie doskonałej włoskiej winiarni wraz z degustacjà wina i mo˝li-
woÊcià Êwietnych zakupów

• w wybranych terminach: wycieczki do San Marino, Florencji lub Rzymu
•  „Portogruaro” – wycieczka do urokliwego włoskiego miasteczka, w którym przepych gotyckich

i renesansowych zabytków miesza si´ z gwarem tradycyjnego regionalnego targu, na którym
odkryç mo˝na smaki i zapachy lokalnych potraw, kupiç oryginalne włoskie produkty, zagubiç si´
w ko lo rowym gwarze mieszkaƒców. 

OFERTA SPECJALNA!!!
W cenie niektórych apartamentów w Bibione i Caorle Lido Altanea, w wy bra -
nych terminach, mo˝e byç zawarta wycieczka  z polskim pilotem do Porto-
gruaro lub Wenecji dla 2 osób. Zach´camy do skorzystania z tej
promocji. Szczegóły – pod kodami imprez lub w bie˝à-
cych komunikatach.

88

www.europol.com.pl/bibione
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pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl

W¸OCHY • ADRIATYK

Korty 
tenisowe

Shop
Center

SPIAGGIALIDO DEI PINI

Corso Europa

Corso Europa
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szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/adriatyk

Opis: kompleks jedno- i dwukondygna-
cyj nych, szeregowych willi, ogród, 2 ba -
se ny kàpielowe dla doro s∏ych i dzieci (∏à -
czna powierzchnia ok. 1.000 m2).
Pla˝a: około 550 m, piaszczysta, wst´p
bez   p∏atny, serwis pla˝owy w cenie (para-
sol + 2 le˝aki). Bezp∏atne transfery na
pla  ̋ ´ (czerwiec-sierpieƒ).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zien -
ka, taras lub balkon, zadaszo ne miejsce
par kin gowe.

Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
3 os.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.: po -
kój dzienny z tapczanem 2 os., 2 sy pial  nie
2 os., TV. 
Typ C6K: podobnie jak C/6 lecz z kli-
matyzacjà.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla ̋o wy. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty recep-
cyjnej, opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czys-
toÊci. Sprzà tanie koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek-
/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie. 

W¸OCHY • ADRIATYK

LIDO DEL SOLE

Via CiniVia Cini

V
ia Ven

eto

V. M
ichelagelo

Vi
a 

Le
on

ca
va

llo

d
ella Seren

issim
a

V
ia

M
ozart

V
iale

V
ia V

ivald
i

V.  M
ascag

n
i

Viale Parco dei Pini

Via Dalmazia

V. Cadore

Via delle Nazioni

Via Alem
agna

Viale Italia

Piazzale Adriatico

PARCO
DEL SOLE

V. M
onteverdi

3

7
43

8

10

356
9

4

7

BIBIONE – SPIAGGIAApartamenty Azzurro ITA0001

88



Apartamenty Marina GrandeBIBIONE – LIDO DEI PINI

W¸OCHY • ADRIATYK

Opis: kameralny kompleks willowy, 
w spo kojnej okolicy, wÊród zieleni, ba -
sen kà pie  lo wy dla doros∏ych i dzieci.
Pla˝a: ok. 350 m, piaszczysta, wst´p
bez p∏atny, serwis pla˝owy – na ˝yczenie
(od p∏at nie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏azienka,
miejsce parkingowe.  
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.
(oko  ło 50 m2): pokój dzienny z tap  cza -
nem 2 os., sypialnia z ∏ó˝  kiem ma∏ ̋eƒ -
skim, sypialnia z ∏ó˝ kiem pi´trowym.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´.
Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub
płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Apartamenty AlemagnaBIBIONE – LIDO DEL SOLE

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl8

Opis: kompleks wakacyjny z 2 windami,
poło˝ony bezpoÊrednio przy pla˝y, w spo -
koj nej okolicy. Centrum – ok. 250 m.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy pla˝y, piaszczys-
ta, serwis pla˝owy w cenie (parasol +2
le˝aki). 
Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka,
balkon, miejsce parkingowe.
Typ A2: garsoniera dla maks. 2 osób: po -
kój z 2 miejscami do spania.
Typ A3: garsoniera dla maks. 3 osób: po -
kój z 3 miejscami do spania.
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 osób:
po kój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
3 os.

Typ B5X: podobnie jak typ B/5 lecz dwu -
po ziomowy, na poddaszu.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 osób, od
strony południowej: pokój dzienny z tap -
czanem 2 os., sypialnia z łó˝kiem mał˝eƒ -
skim, sypialnia 2 os.
Typ C7: trzypokojowy dla maks. 7 osób:
po kój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
2 os., sypialnia 3 os.
Typ C7X: trzypokojowy dla maks. 7 osób,
dwupoziomowy, na poddaszu: pokój dzien-
ny z tapczanem 2 os. i tapczanem 1 os., 
2 sypialnie 2 os., dodatkowa  łazienka.

ITA0002

ITA0003

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´, ubez-
pieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe –
we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: na
zapytanie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´.
Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub
płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Apartamenty Murano/Burano
Opis: dwa sàsiadujàce budynki wakacyj -
ne, winda.
Pla˝a: ok. 100 m, piaszczysta, wst´p
bezp∏atny, serwis pla˝owy – na ˝yczenie
(odp∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zie n ka,
balkon, miejsce parkin go we. 
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.
(ok. 38 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒskim.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.
(ok. 50 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒskim, sy -
pialnia z 2 łó˝kami.

ITA0004BIBIONE – LIDO DEL SOLE

88



szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/adriatyk

BIBIONE – SPIAGGIAApartamenty Girasoli
Opis: kompleks szeregowych willi, ba sen
kàpielowy, brodzik dla dzieci, ogród, plac
zabaw.
Pla˝a: ok. 550 m, piaszczysta, wst´p bez   -
p∏atny, serwis pla˝owy – na ˝y cze  nie
(odp∏atnie).
Apartamenty: dwupoziomowe, aneks
kuchenny, klimatyzacja, TV-SAT, sejf,
suszarka, ekspres do kawy, miejsce
parkingowe.

Typ B5: dwupokojowy, dla maks. 5 os.
(około 42 m2): parter: pokój dzienny z tap -
czanem 2 os., ogródek/taras; pi´ tro: sy-
pialnia z 3 miejscami do spania, ∏a zien ka.
Typ C6: trzypokojowy, dla maks. 6 os. (ok.
55 m2): parter: pokój dzienny z tap cza nem
1 os., ∏azienka (umywalka/WC), ogró   -
dek/taras, pi´tro: sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏ -
˝eƒ skim i 1 os., sypialnia z 2 ∏ó˝   ka mi, 
∏a zienka (prysznic/WC).

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek /ko niec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie. 

W¸OCHY • ADRIATYK
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Cena od:

770 zł
za 1 apart./1 tydz.



pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl10

Opis: dogodnie usytuowany kompleks
budynków wakacyjnych z windà, w pobli -
˝u pla˝y. Na miejscu – pizzeria.  
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏atny, serwis pla˝owy – na ˝yczenie (od -
p∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏azienka,
balkon, miejsce parkingowe.
Typ C5: trzypokojowy dla maks. 5 os. (ok.
50 m2): pokój dzienny z tap czanem 1 os.,

sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒskim, sy pialnia
z 2 ∏ó˝kami. Cz´Êç apartamentów posia-
da klimatyzacj´ (na zapytanie). 

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Apartamenty CormoranBIBIONE – LIDO DEL SOLE
ITA0006

88

W¸OCHY • ADRIATYK



szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/adriatyk

W¸OCHY • ADRIATYK

BIBIONE – LIDO DEL SOLEApartamenty Lido del Sole

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Opis: kompleks wakacyjny: dwupi´ tro -
we rezyden cje z windà i dwupoziomowe
wille, basen kà pie lowy, brodzik dla dzieci,
ogród, plac zabaw. 
Pla˝a: ok. 500 m, piaszczysta, wst´p bez   -
p∏atny, serwis pla˝owy – na ˝yczenie (od -
p∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏azienka,
TV-SAT, sejf, klimatyzacja, ogródek
/taras lub balkon, miej   sce parkin go we.
Typ B5R: dwupokojowy dla maks. 5 os.
(ok. 45 m2), w rezydencji: pokój dzien ny 
z tap czanem 2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem
ma∏ ̋eƒskim i 1 os.

Typ C7R: trzypokojowy dla maks. 7 osób
(oko∏o 60 m2), w rezydencji: pokój dzienny
z tapczanem 2 os., sypialnia z ∏ó˝kiem
ma∏ ̋eƒskim i 1 os., sy pia l nia z 2 ∏ó˝kami.
Typ B5V: dwupoziomowy, dwupokojowy
dla maks. 5 osób (ok. 45 m2), w wil li:
parter: pokój dzien ny z tapczanem 
2 os., pi´tro: sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏ ̋eƒ -
skim i 1 os.
Typ C7V: dwupoziomowy, trzypokojowy
dla maks. 7 osób (ok. 60 m2), w willi: 
pa r ter: pokój dzienny z tapczanem 2 os.,
pi´tro: sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏˝eƒskim 
i 1 os., sypialnia z 2 ∏ó˝kami.

11

REZYDENCJE

WILLE

ITA0007

88
Cena od:

650 zł
za 1 apart./1 tydz.



Opis: kompleks składajàcy si´ z trzech
rezydencji: La Giudecca, Le Zattere i S.
Gio rgio, ze wspólnym basenem kàpie lo -
wym dla dorosłych i dzieci, usytuowany
bezpoÊrednio przy pla˝y. Ka˝dy budynek
posiada wind´ i miejsca parkingowe. 
W pobli˝u – re stauracje i sklepy. 
Pla˝a: bezpoÊrednio przy pla˝y, piasz czy -
sta, wst´p bezpłatny, serwis pla˝owy –
na ˝yczenie (odpłatnie).

Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka,
TV-SAT, klimatyzacja, balkon, miejsce
par kingowe.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 osób
(ok. 38 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., sypialnia 2 os. 
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 osób
(ok. 48 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., dwie sypialnie 2 os.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czy stoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/ koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Apartamenty La GiudeccaBIBIONE – LIDO DEL SOLE
ITA0009

W¸OCHY • ADRIATYK

Opis: trzy sàsiadujàce budynki w kom-
ple ksie „La Serenissima”, ba  sen kàpie lo -
wy dla doros∏ych i dzie ci, windy, plac za -
baw dla dzieci.
Pla˝a: ok. 150-250 m, piaszczysta, wst´p
bezp∏atny, serwis pla˝owy na ˝y czenie
(odp∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a  zienka,

TV, balkon lub ma∏y ogró dek/taras, miej s -
ce parkingowe.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 osób:
pokój dzienny z 2 miejscami do spania,
sypialnia 2 os.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 osób:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypial-
nia 2 os., ma∏a sypialnia z 2 ∏ó˝kami.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Apartamenty Accademia, Ducale, CampielloBIBIONE – LIDO DEL SOLE

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl12

ITA0008

88
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S. Giorgio



szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/adriatyk

BIBIONE – LIDO DEL SOLEApartamenty Sporting
Opis: kompleks trzech budynków po  -
∏o˝onych w du˝ym ogrodzie (oko ∏o
10.000 m2) wÊród drzew piniowych,
basen kàpielowy dla doros∏ych i dzieci,
winda, plac za baw.
Pla˝a: ok. 400 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏a tny, serwis pla˝owy – na ˝y czenie
(odp∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zienka,
balkon, miejsce parkingo we.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os. (ok.

38 m2): pokój dzienny z tap cza nem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏ ̋eƒskim.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.
(ok.  50 m2): pokój dzienny z tap cza nem 
2 os., sypialnia 2 os., sypialnia z 2 łó˝kami
lub łó˝kiem pi´trowym.
Typ C6K: trzypokojowy dla
maks. 6 os. (ok. 50 m2) z klimatyzacjà 
i TV-SAT: pokój dzienny z tap cza nem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏ ̋eƒskim,
sypialnia z 2 ∏ó˝ kami.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawie ra: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

W¸OCHY • ADRIATYK
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za 1 apart./1 tydz.



W¸OCHY • ADRIATYK

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Po czàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie.

Apartamenty TivoliBIBIONE – SPIAGGIA

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl14

Opis: kompleks 36 willi, w ka˝dej 6-8 apar -
tamentów, basen kàpie lo wy dla doros∏ych
i dzieci, plac za baw. W pobli˝u – korty teni -
so we.
Pla˝a: ok. 500 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏atny, serwis pla˝owy – na ˝yczenie (od -
p∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zienka,
ma∏y ogródek/taras, klimatyzacja, miej s -
ce parkingowe.
Typ A4: garsoniera dla maks. 4 os. (ok.
30 m2): pokój z 4 miejscami do spania.

Typ B5Y: dwupokojowy dla maks. 5 os.
(ok. 40 m2), parter: pokój dzienny z ta pcza -
nem 1 os., sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒskim
i pi´ tro wym.
Typ B5: dwupokojowy, dwupo zio mo wy
dla maks. 5 osób (ok. 42 m2): pokój 
dzienny z tap czanem 2 os., sy pialnia 3 os.
Typ C6: trzypokojowy, dwupo zio mo wy
dla maks. 6 osób (ok. 55 m2): pokój dzien-
ny z tapczanem 2 os.,  2 sypialnie 2 os.

ITA0011

Opis: szeregowe domki z w∏asnymi, ma -
∏y mi ogródkami, basen kàpielowy z wy -
dzie  lonà cz´Êcià dla dzieci.
Pla˝a: ok. 550 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏atny, serwis pla˝owy w cenie (parasol
+ 2 le˝aki). Bezp∏atne transfery na pla -
˝´ (czerwiec-sierpieƒ).
Apartamenty: aneks kuchenny, TV, ∏a -
zienka, miejsce parkingowe.
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 
4 lub 5 osób, na parterze: pokój dzienny 
z tapczanem 1 os. lub 2 os., sypialnia 3 os.
Typ C7: dwupoziomowy, trzypokojo wy
dla maks. 7 osób: parter – pokój dzienny 

z tapczanem 1 os. i bezpoÊrednim wejÊ-
ciem do ogrodu, pi´tro – sypialnia z ∏ó˝ -
kiem ma∏˝eƒskim, sypia lnia z ∏ó˝kiem pi´ -
trowym i 1 os., ko mi nek ze wn´trzny, ∏ó˝ko
dostawne w jednym z pokoi.

Apartamenty San SiroBIBIONE – SPIAGGIA

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie za wie ra: wy˝ywienia, opłaty recep-
cyjnej, opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czys-
toÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek -
/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/ sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie.

ITA0015
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BIBIONE – SPIAGGIAApartamenty Loriana
Opis: szeregowe wille, basen kàpie lo wy
dla doros∏ych i dzieci, ogród.
Pla˝a: ok. 900 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏atny, serwis pla˝owy w cenie (parasol
+ 2 le˝aki).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏azienka,
ogródek (parter) lub balkon (pi´tro), miejs -
ce parkingowe. Mo˝liwa klimatyzacja – za

dopłatà (na zpytanie).
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sy pial nia
3 os.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sy pialnia
z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒskim, sypialnia z 2 ∏ó˝ -
kami.

ITA0022

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty kli-
matycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie
koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobo-
ta 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie.

88
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Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa), opłaty za pràd, gaz, ciepłà 
i zimnà wod´. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Po czàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie.

Apartamenty AltanBIBIONE – SPIAGGIA

Opis: budynek wakacyjny z windà, usy-
tuowany w bocznej uliczce, blisko centrum
miasta i zaledwie ok. 250 m od pla˝y. Tu˝
obok znajduje si´ Pizzeria Apollo, w której
w sezonie letnim mo˝na m. in. zakupiç
ró˝nego rodzaju specjały kuchni włoskiej -
pizze, makarony, dania rybne, przekàski dla
dzieci. 
Pla˝a: ok. 250 m, piaszczysta, wst´p
bezpłatny, serwis pla˝owy na ˝yczenie
(odpłatnie).

Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka,
balkon.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
2 os.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.:
pokój dzienny z tapczanem 1 lub 2 os.,
dwie sypialnie.

ITA0019

Opis: kompleks wakacyjny z basenami
kàpielowymi dla dorosłych i dzieci,
poło˝ony blisko centrum, oferujàcy
ró˝norodne apartamenty. Z windà. W
głównym sezonie - animacje.
Pla˝a: ok. 1400 m, piaszczysta, wst´p
bezpłatny, serwis pla˝owy zawarty w
cenie (parasol + 2 le˝aki).
Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka,
TV, mikrofalówka, mały sejf, balkon,
miejsce parkingowe.
Typ A4: jednopokojowy dla maks. 4 os.,
z dwoma tapczanami 2 os.
Typ A4K: jednopokojowy dla maks. 4 os.,

z dwoma tapczanami 2 os. i klimatyzacjà.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
2 os.
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
z łó˝kiem mał˝eƒskim i pojedynczym.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
z łó˝kiem mał˝eƒskim, sypialnia z 2 łó˝ka-
mi lub łó˝kiem pi´trowym.

Apartamenty ValbellaBIBIONE – SPIAGGIA

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie za wie ra: wy˝ywienia, opłaty klimaty-
cznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒ-
cowe – we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota
17.00-19.00/ sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie.

ITA0021
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Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC, serwis pla˝owy. Cena
nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty recepcyjnej, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub pła tne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

BIBIONE – SPIAGGIAApartamenty Delle Terme

BIBIONE – SPIAGGIA

Opis: basen kàpielowy z wydzielonà cz´ -
Ê cià dla dzieci, taras s∏oneczny, windy.
Pla˝a: ok. 20 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏atny, serwis pla˝owy w cenie (parasol
+ 2 le˝aki).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zienka,
sejf, balkon.
Typ A4: garsoniera dla maks. 4 os.: pokój
z 2 tapczanami 2 os., miej sce par -
kingowe. 

Typ B6: dwupokojowy dla maks. 
6 os.: pokój dzienny z tapczanem 1 lub 
2 os., sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒ skim 
i pi´ trowym, miejsce parkingowe.
Typ C6:      trzypokojowy dla maks. 
6 os.: pokój dzienny z tapczanem 2 os.,
sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏ ̋eƒ skim, sypialnia
z ∏ó˝kiem pi´trowym, z klimatyzacjà,
miej  sce par kingowe.

Apartamenty Itaca

Opis: elegancki kompleks turystyczny,
tu˝ obok centrum termalnego, w otocze-
niu parku piniowego, win dy, na dachu:
du˝y taras s∏oneczny, punkt widokowy, 
2 baseny kàpielo we dla doros∏ych i dzie -
ci. Miejsca par kingowe obok budynku
oraz parking i gara˝e w podziemiu (wy so -
koÊç ok. 210 cm).
Pla˝a: ok. 100 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏atny, serwis pla˝owy w cenie (parasol
+ 2 le˝aki).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zien ka,
klimatyzacja, ogrzewanie, TV- SAT, sejf,
drzwi antyw∏amanio we, balkon w
kierunku mo rza lub lasu piniowego.
Typ B4G: dwupokojowy dla maks. 4 os.:
pokój dzienny z tapczanem 1 os., sy pialnia

3 os., zadaszone miejsce parkin  gowe.
Typ B4: podobnie jak typ B4G lecz 
z miejscem parkin go wym bez zadasze nia.
Typ C6G: trzypokojowy dla maks. 6 os.:
pokój dzienny z tapczanem 1 os., sypial-
nia 3 os., sypialnia 2 os.,  ga ra˝.
Typ C6: podobnie jak typ C6G z miej scem
parkingowym zamiast gara˝u.
Typ D8: czteropokojowy dla maks. 
7 lub 8 osób: pokój dzienny z tapczanem 
1 os., sypialnia 3 os., 2 sypialnie 2 os.,
do datkowa ∏azienka, gara˝.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC, serwis pla˝owy. Cena
nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty recepcyjnej, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płat ne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

ITA0033

ITA0034

W¸OCHY • ADRIATYK
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Opis: kompleks trzech budynków: Am -
ba  ssa  dor, Centrale, Delle Nazioni, usy-
tuo  wa  nych przy pla˝y, z windà. 
W pobli˝u – skle py.
Pla˝a: ok. 20 m, piaszczysta, wst´p
bez p∏atny, serwis pla˝owy – na ̋ y czenie
(od p∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a   zie n -
ka, balkon, miejsce parkin gowe.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 5 lub 6
os. (ok. 55 m2): pokój dzienny z tap cza -
nem 1 lub 2 os., sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏ -
˝eƒ  skim, sypialnia z 2 ∏ó˝ kami.

W¸OCHY • ADRIATYK

Apartamenty AmbassadorBIBIONE – LIDO DEL SOLE

Apartamenty LyonBIBIONE – SPIAGGIA

Opis: dogodnie usytuowany, przy pla˝y,
w centrum, winda.
Pla˝a: ok. 20 m, piaszczysta, serwis
pla˝owy w cenie (parasol + 2 le˝aki).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zie n ka,
balkon, TV, miejsce parkingowe.
Typ C5: trzypokojowy dla maks. 5 os.: po-
kój dzienny z tap cza  nem 1 os., 2 sypia-
lnie 2 os.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os: po kój
dzienny z tapcza nem 2 os., 2 sypialnie 
2 os.

ITA0035

ITA0038

BIBIONE – LIDO DEI PINI

ITA0020

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL, NNW,
baga˝, OC (wg Warunków Ucze stnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty
klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y zabraç ze sobà poÊ-
ciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub
płatne. Poczà tek /koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie. 

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty kli-
matycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie
koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobo-
ta 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie. 

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa) , serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty recep-
cyjnej, opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki
czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek -
/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie.

Przykład

88

Apartamenty Carina Nord       / Sud

Opis: budynek wakacyjny z windà i pa r  -
kin giem, bardzo dogodnie usytuowany,
blisko centrum Bibione. Składa si´ 
z dwóch cz´Êci – Sud (od strony morza)
i Nord.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy pla˝y, piaszczys-
ta, wst´p bezpłatny, serwis pla˝owy w ce -
nie (parasol + 2 le˝aki). 
Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka,
balkon/taras. Cz´Êç apartamentów posia-
da TV.

Typ B4: dwupokojowy, dwupozio mo -
wy dla maks. 4 os.: pokój dzienny z tap -
cza nem 2 os., sypialnia 2 os.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 5 lub 
6 os.: pokój dzienny z tapczanem 1 lub
2 os., sypialnia 2 os., sypialnia 2 os.
(mo˝e byç z łó˝kiem pi´trowym).
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Opis: nowy, elegancki kompleks waka-
cyjny poło˝ony wÊród zieleni, z base -
nem kàpielowym dla dorosłych i dzieci.
Składa si´ z jedno- i dwupi´trowych
rezydencji. Usytuowany zaledwie ok.
400 m od centrum termalnego Bibione
Thermae.
Pla˝a: ok. 350 m., piaszczysta, wst´p
bezpłatny, serwis pla˝owy na ˝yczenie
(odpłatnie).
Apartamenty: jedno- lub dwupozio mo -
we: aneks kuchenny, mikrofalówka, 
ek spres do kawy, klimatyzacja, sejf,
TV-SAT, miejsce parkingowe. 

Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.
(ok. 60 m2): pokój dzienny z tap cza nem
2 os., sypialnia z łó˝kiem mał ̋eƒ skim,
sypialnia z 2 łó˝kami, łazienka, bal kon
lub taras.
Typ C7: trzypokojowy, dwupozio mo wy
dla maks. 7 osób (ok. 60 m2): dolny po -
ziom: pokój dzienny z tapczanem 2 os.,
sypialnia z łó˝kiem mał˝eƒskim i poj e  -
dynczym, sypialnia z 2 łó˝kami, ła zienka,
balkon, górny poziom (wejÊcie zewn´ -
trzny mi schodami): łazienka i wła sny ta -
ras słoneczny. 

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/ koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie. 

BIBIONE – LIDO DEL SOLEApartamenty Parco delle Nazzioni ITA0043

88

Cena od:

950 zł
za 1 apart./1 tydz.



Opis: elegancki hotel usytuowany bez po -
Êre dnio przy pla˝y. Posiada basen kàpie -
lowy dla doros∏ych i dzieci, restauracja,
sala TV, bar, taras s∏o neczny, windy, ani-
ma cje (lipiec-sierpieƒ), plac zabaw, kort
teni so wy, wy po˝yczalnia rowerów, par -
king. Centrum miasta – ok. 100 m.
Pla˝a: ok. 10 m, piaszczysta, serwis pla -
˝o wy w cenie (parasol + 2 le˝aki).

Pokoje: ∏azienka, klimatyzacja, TV-SAT,
te lefon, lodówka, sejf, bal kon z boc z nym
widokiem w kierunku morza. Mo˝liwoÊç
1 dostawki. Na ˝yczenie – pokój z bezpo -
Êre dnim widokiem w kierunku morza (za
dopłatà).
Wy˝ywienie: Êniadanie – bufet, obia do -
ko lacja – kilka zestawów do wy boru 
+ bufet sa∏atkowy.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym,
wy˝ywienie wg wybranego wariantu, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg
Warunków Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: napojów do
kolacji, opłaty klimatycznej. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 14.00-18.00 -
/sobota 10.00. Zwierz´ta: nie.

Hotel Majestic****BIBIONE – SPIAGGIA
ITA0055
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Hotel Di Giovanni***
Opis: basen kàpielowy na dachu, ta ras
sło neczny, klimatyzowana resta u racja –
pizzeria, bar, winda, gry dla dzie ci, parking.
Mo˝liwoÊç wypo˝y czenia rowerów. Do -
go dnie usytuo wa ny w centrum miasta,
korty tenisowe – ok. 200 m.
Pla˝a: ok. 300 m, piaszczysta, serwis pla -

˝owy w cenie (parasol + 2 le˝aki). 
Pokoje (29): łazienka, telefon, TV-SAT,
sejf, klimatyzacja, balkon.
Wy˝ywienie: Êniadanie – bufet, obia -
dokolacja – kilka zestawów do wy bo ru +
bufet sałatkowy.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym,
wy˝ywienie wg wybranego wariantu, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg
Warunków Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: napojów do
kolacji, opłaty klimatycznej. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 14.00-18.00 /so -
bota 10.00. Zwierz´ta: nie.

BIBIONE – SPIAGGIA
ITA0059
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Caorle to miasto o wielu twarzach, dogodnie usytuowane
pomiędzy Wenecją a Bibione. Zwraca na siebie uwagę wszyst-
kich, którzy kochają piaszczyste plaże. Ciągną się one na
przestrzeni ok. 20 km przez wszystkie dzielnice miasta: Caorle
Centrum, Porto Santa Margherita, Lido Altanea, Duna Verde.  
� Caorle – część centralna z malowniczym Starym Miastem (wąskie, kolorowe uliczki,

zabytkowa katedra, mnóstwo knajpek, restauracji i sklepików), z ładną, szeroką plażą, gdzie
usytuowane są liczne kompleksy wakacyjne i hotele, z nadmorską promenadą, parkiem wod-
nym Acquafollie oraz licznymi trasami i ścieżkami sprzyjającymi spacerom wśród sosnowych
parków

� Porto Santa Margherita – idealna miejscowość wypoczynkowa nie tylko dla miłośników
żeglarstwa. W miejscowości znajduje się ładna, piaszczysta plaża, wiele malowniczych
ogrodów i dużo możliwości uprawiania różnorodnych sportów. W lokalach odbywają się częs-
to wieczorki taneczne z muzyką na żywo. Ścieżki wzdłuż rozległych lasów  piniowych czynią
okolicę idealnym miejscem do wypoczynku

� Lido Altanea – ładna, nowoczesna miejscowość, powstała kilka lat temu na zielonym tere-
nie przylegającym bezpośrednio do Adriatyku, znana z różnorodnych, eleganckich komplek-
sów wakacyjnych o wysokim standardzie, w większości z basenami kąpielowymi. Idealne
miejsce na wygodny, spokojny wypoczynek przy jednoczesnej bliskości większych kurortów
(Porto S. Margherita – ok. 1,5 km, Caorle – ok. 5 km, Jesolo – ok. 20 km). Na miejscu znajdu-
je się galeria handlowa La Quercia, w której bez problemu można zrobić zakupy, wyskoczyć na
obiad do restauracji, do baru czy lodziarni. To miejsce spotkań turystów oraz miejsce zbiórki na
różnego rodzaju wycieczki fakultatywne. W zachodniej części Lido Altanea miłośnicy golfa
znajdą prestiżowe pole golfowe Pra` delle Torri. 

� Duna Verde – ładna miejscowość wypoczynkowa usytuowana w pobliżu Caorle Lido
Altanea. To co wyróżnia Duna Verde spośród innych części Caorle to ciągnące się wzdłuż
wybrzeża sosnowe lasy, sprawiające, że Duna Verde nazywane jest często „zielonym miastem”.
Znajduje się tu dobrze rozwinięte centrum handlowe ze sklepami, basenami kąpielowymi i
kortami tenisowymi. 

Odkryj z nami uroki tych miejsc, przywieź do Polski piękną, adriatycką opaleniznę,
setki zdjęć, wspaniałe wspomnienia, poczucie świetnie spędzonych wakacji.
Zapraszamy!

ZABAW SIĘ • WYPOCZNIJ • POZWIEDZAJ !!!
Zapraszamy na organizowane przez nas autokarowe wycieczki fakultatywne pod opieką pilotów
z jęz. polskim. Zarezerwuj  je już teraz kupując wczasy w swoim biurze, skorzystaj ze specjalnych
cen – szczegóły na www.europol.com.pl/fakultatywne oraz w biurach agencyjnych.
Wybrane propozycje:
� „Portogruaro” – wycieczka do urokliwego włoskiego miasteczka, w którym przepych gotyckich i renesan-

sowych zabytków miesza się z gwarem tradycyjnego regionalnego targu, na którym odkryć można smaki
lokalnych potraw, kupić oryginalne włoskie produkty, zagubić się w kolorowym gwarze mieszkańców. 

� „Wenecja” 
� „Triest i Zamek Miramare” – piękno i majestat zamku położonego na wysokim klifie, słynącego 

z malowniczych ogrodów  i pełnych przepychu wnętrz, zwiedzanie słynnego portowego miasta, możli-
wość zakupów

� „Werona i Padwa”
� „Werona i Gardaland” – czyli program „poznaj, zabaw się, wyszalej” – spacer po Weronie, po czym

niezapomniany dzień w jednym z najlepszych parków rozrywki w Europie w pobliżu Jeziora Garda
� „Winiarnia Paladin” – zwiedzanie doskonałej włoskiej winiarni wraz z degustacją wina i możliwością

świetnych zakupów
� w wybranych terminach: wycieczki do San Marino, Florencji lub Rzymu

OFERTA SPECJALNA!!!
W cenie niektórych apartamentów w Bibione i Caorle Lido Altanea, w wy bra -
nych terminach, mo˝e byç zawarta wycieczka  z polskim pilotem do Porto-
gruaro lub Wenecji dla 2 osób. Zach´camy do skorzystania z tej promocji.
Szczegóły – pod kodami imprez lub w bie˝àcych komunikatach.
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Opis: dwupoziomowe wille i rezy den cja 
z windà, basen kàpielowy dla doros∏ych 
i dzieci, plac zabaw. W po bli˝u – restau-
racja/pizzeria. 
Pla˝a: ok. 250 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏atny, serwis pla˝owy (parasol +2 le˝aki)
– na ˝yczenie, odp∏atnie.
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zienka,
TV-SAT, ekspres do kawy, klimatyzacja,
miejsce parkin gowe.
Typ C6R: trzypokojowy dla maks. 6 os.
(oko∏o 58 m2), w rezydencji: po kój dzienny
z tapczanem 2 os., sy pialnia z ∏ó˝kiem ma∏ -
˝eƒskim, sypialnia z 2 ∏ó˝kami, bal kon.

Typ B5: dwupoziomowy, dwu po ko jowy
dla maks. 5 osób (oko∏o 40 m2), 
w willi, z ogródkiem: parter: pokój dzien ny
z  tapczanem 2 os., pi´tro: sy pial nia
z ∏ó˝ kiem ma∏˝eƒ skim (ew. +1 ∏ó˝ko),
balkon. 
Typ B5Y: dwupoziomowy, dwu po kojo wy
dla maks. 5 osób (ok. 40 m2), w willi, z
tarasem: parter: pokój dzien ny z tap cza -
nem 2 os., pi´tro: sypialnia z ∏ó˝kiem
ma∏˝eƒskim (ew. +1 ∏ó˝ ko), balkon. 
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– oznacza miejsce zbiórki EPT
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Apartamenty LunaCAORLE

CAORLE

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl22

Wenecja
Porto S. Margherita Bibione

ITA0060

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.
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szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/adriatyk
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CAORLEApartamenty Albatros
Opis: obok malowniczego portu jach  to we -
go, w cz´Êci Darsena dell’ Oro  logio, basen
kàpielowy dla do ro s∏ych i dzieci. Obok –
piz zeria/re stau racja.
Pla˝a: oko∏o 500 m, piaszczysta, wst´p
bezp∏atny, serwis pla˝owy – na ˝y czenie
(odp∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zie n ka,
miejsce parkingowe.

Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 os.
(ok. 41 m2): pokój dzienny z ta p czanem
2 os., sypialnia 3 os., ogró dek/taras.
Typ B4L: dwupokojowy dla maks. 4 os.
(ok. 38 m2): pokój dzienny z tap czanem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem 2 os., balkon.
Typ B4: podobnie jak typ B2/4 lecz bez
balkonu.

CAORLE

Opis: dwa sàsiadujàce budynki usy  tuo -
wane w pobli˝u Starego Miasta i malo -
wniczego portu ja chtowego.
Pla˝a: oko∏o 350 m, piaszczysta, wst´p
bezp∏atny, serwis pla˝owy – na ˝yczenie
(odp∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zienka,
miejsce parkingowe.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os. (ok.
58 m2): pokój dzienny z tapczanem 
1 os. lub 2 os., sypialnia 2 lub 3 os., sy -
pialnia z 2 ∏ó˝kami, balkon.

Typ D8: czteropokojowy dla maks. 8 osób
(ok. 100 m2):  pokój dzienny z tapczanem 
2 os., 3 sypia lnie 2 os., dodatkowe WC,
zadaszo ny taras.

Apartamenty Tropici/Panama

23

ITA0061

ITA0062

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe –  we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00 -
/so bota 9.00. Zwierz´ta: nie.
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Apartamenty HolidayPORTO S. MARGHERITA

Apartamenty Los NidosPORTO S. MARGHERITA

Apartamenty La ZatteraPORTO S. MARGHERITA

Opis: basen kàpielowy, winda.
Pla˝a: ok. 70 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏a tny, serwis pla˝owy – na ̋ yczenie (od -
p∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zien ka,

balkon, miejsce parkingowe.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os. (ok.
37 m2): pokój dzienny z ta p cza nem 2 os.,
sypialnia 2 os.

Opis: basen kàpielowy dla doro s∏ych 
i dzie ci, winda.
Pla˝a: ok. 300 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏a tny, serwis pla˝owy – na ˝yczenie (od -
p∏atnie).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏a zie nka,
balkon, miejsce parkin go we.
Typ A4: garsoniera dla maks. 4 os. (ok.
30 m2): pokój z 2 tap cza nami 2 os. 
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.
(ok. 40 m2): pokój dzienny z ta p czanem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏ ̋eƒskim.
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 os.
(ok. 44 m2): pokój dzienny z tap czanem 
2 os., sypialnia 3 os.

Typ C7: trzypokojowy dla maks. 7 os. (ok.
55 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., sypialnia 3 os., sy pial nia 2 os.

Opis: kompleks willowy, w za ci szu, ba -
sen kàpielowy dla doro s ∏y ch i dzie ci.
Pla˝a: ok. 200 m, piaszczysta, wst´p bez -
p∏a tny, serwis pla˝owy – na ̋ y  cze nie (od -
p∏atnie).
Apartamenty: dwupoziomowe, aneks
ku chenny, ∏azienka, ogró dek/taras,
miej  sce parkingowe.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.
(ok. 60 m2): parter: pokój dzienny  z tap  -
cza nem 2 os., pi´tro: sypialnia z ∏ó˝  kiem
ma∏ ̋eƒskim, ma∏a sypialnia z 2 ∏ó˝  kami.

ITA0066

ITA0067

ITA0069

W¸OCHY • ADRIATYK

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek/ko niec pobytu: sobota 17.00-19.00 -
/so bota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00 -
/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00 -
/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.
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W¸OCHY • ADRIATYK

• Transfer na pla˝´ (mini-kolejka) 
z wyznaczonych przystanków, co 20-30 min., 
w godzinach 9.00-13.00 i 15.30-19.00, od koƒca
maja do poczàtku wrzeÊnia.

• Animacje dzienne i wieczorne, zaj´cia
sportowe, wyst´py (czerwiec, lipiec, sierpieƒ).

Mo˝liwoÊç korzystania z Wi-Fi 
w kompleksach wakacyjnych
w strefach ogólnodost´pnych
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– oznacza miejsce zbiórki EPT CAORLE – LIDO ALTANEA

Porto 
S. Margherita
Caorle

Wenecja 
Lido di Jesolo
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GRATIS !!!

wi´cej zdj´ç i informacji o miejscowoÊci: www.europol.com.pl/altanea 25



 Opis: kompleks 2-3 pí trowych budynków
wakacyjnych z basenem kàpielowym dla
do ro s∏ych i dzieci, winda. W pobli˝u – plac
za baw i centrum handlowe La Quercia.
Pla˝a: ok. 700 m, piaszczysta, wst´p
bezp∏atny, serwis pla˝owy (parasol + 2
le˝aki) – na ˝yczenie, odp∏atnie.
Apartamenty: aneks kuchenny (ekspres
do kawy), ∏azienka, klimatyzacja, sejf, TV-
SAT, balkon/taras, miejsce par kin gowe.
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 4 lub 5
osób (ok. 45 m2): pokój dzienny z tap cza -
nem 2 os., sypialnia 2 lub 3 os.

Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os. (ok.
55 m2): pokój dzienny z tap czanem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏˝eƒskim,
sypialnia z 2 ∏ó˝ kami.

Apartamenty TamericiCAORLE – LIDO ALTANEA
ITA0072

W¸OCHY • ADRIATYK

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.
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Cena od:

595 zł
za 1 apart./1 tydz.



CAORLE – LIDO ALTANEAApartamenty Le Farnie

Opis: nowoczesny, elegancki kompleks
wakacyjny – wille i rezydencje z win dà,
basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci,
plac zabaw, ogród. W pobli˝u – galeria
handlowa La Quercia oraz kompleks
Ginepri. Porto S. Mar gherita – ok. 2 km,
Stare Miasto w Caorle – ok. 5 km. W pob-
liskiej Prá delle Torri – pole golfowe.
Pla˝a: ok. 600 m, piaszczysta, wst´p
bez  płatny, serwis pla˝owy (parasol + 2
le˝aki) – na ˝y cze nie, odp∏atnie.
Apartamenty: aneks kuchenny (eks pres
do kawy), łazienka, klima ty zacja, suszar-
ka, TV-SAT, sejf, balkon/taras, miejsce
parkingowe.

Typ B4R: dwupokojowy dla maks. 4 os.,
w rezydencji: pokój dzienny z tapczanem
2 os., sypialnia 2 os.
Typ C7R: trzypokojowy dla maks. 7 os.,
w rezydencji: pokój dzienny z tapczanem
2 os., sypialnia 3 os., sy pialnia 2 os.
Typ B5V: dwupokojowy, dwupozio-
mowy dla maks. 5 os., w willi: parter:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., pi´tro:
sypialnia 3 os.
Typ C7V: trzypokojowy, dwu po ziomowy
dla maks. 6 lub 7 osób, w willi: parter:
pokój dzienny z tap cza nem 2 os., pi´tro:
sypialnia 3 os., sypialnia 2 os., dodat-
kowa łazienka.

ITA0073

szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/adriatyk

W¸OCHY • ADRIATYK

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL, NNW,
baga˝, OC. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd,
gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊ-
ci. Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec
pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.
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Cena od:

595 zł
za 1 apart./1 tydz.



Apartamenty SaliciCAORLE – LIDO ALTANEA
ITA0074

Apartamenty I PioppiCAORLE – LIDO ALTANEA

Opis: kompleks szeregowych willi, du˝y
basen kàpielowy z brodzikiem dla dzieci,
taras s∏oneczny. Resta u ra cje, bary, sklepy
– ok. 150 m, su per market – ok. 500 m.
Pla˝a: ok. 600 m, piaszczysta, wst´p
bezp∏atny, serwis pla˝owy (parasol + 2
le˝aki) – na ˝y cze nie, odp∏atnie.
Apartamenty: dwupoziomowe, aneks ku -
chenny (ekspres do kawy), suszarka, kli-
matyzacja, TV-SAT, sejf, ma∏y ogró dek/ ta -
ras, miejsce parkingowe.  

Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 os.
(ok. 45 m2): parter: pokój dzien ny z tap cza -
nem 2 os., pi´tro: sy pial nia z ∏ó˝kiem ma∏ -
˝eƒskim i 1 os., ∏a zienka.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 osób
(ok. 55 m2): parter: pokój dzien ny z tap -
czanem 2 os., ∏azienka (umywalka/WC),
pi´ tro: sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏˝eƒskim,
sy pialnia 2 os., ∏azienka (pry sznic / WC).

ITA0075

W¸OCHY • ADRIATYK

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl28

Opis: kompleks wakacyjny, 2-4 kon dy -
gna cyjne rezydencje, du˝y ba sen kàpie -
lowy dla doros∏ych i dzieci, ta ras s∏one cz -
ny, plac zabaw.
Pla˝a: ok. 500 m, piaszczysta, wst´p
bezp∏atny, serwis pla˝owy (parasol +2
le˝aki) – na ˝y cze nie, odp∏atnie.
Apartamenty: aneks kuchenny, klimaty -
zacja, sejf, TV-SAT, miejsce parkingowe.
Typ A3: garsoniera dla maks. 3 os. pokój
z tapczanem 2 os. i 1 os., ∏a zie n ka, bal -
kon od strony basenu.

Typ B4: dwupokojowy, dwupo zio mowy
dla maks. 4 osób, parter: po kój dzienny 
z tapczanem 2 os., pi´ tro: sypialnia z ∏ó˝-
kiem ma∏˝eƒskim, ∏a zie nka, ma∏y ogró-
dek/taras.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os., na
I lub II pi´trze: pokój dzienny z tapczanem
2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏˝eƒskim,
sypialnia z 2 ∏ó˝ kami, ∏azienka, balkon.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00 -
/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Ucze stnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´ czni ki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek /koniec pobytu: sobota 17.00-19.00 -
/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.
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CAORLE – LIDO ALTANEAApartamenty Ginepri
Opis: nowoczesny kompleks wakacyjny
– dwu poziomowe wille oraz re zy den cja,
basen kàpielowy dla doro s∏ych i dzieci,
taras s∏oneczny z parasolami i le˝akami,
plac zabaw. W po bli˝u (ok. 100 m) – ga -
leria handlowa La Quercia. 
Pla˝a: ok. 600 m, piaszczysta, wst´p
bez p∏atny, serwis pla˝owy (parasol +2
le   ̋aki) – na ˝y cze nie, odp∏atnie.
Apartamenty: aneks kuchenny, klima ty  -
zacja, TV-SAT, kuchenka mikrofalowa,
sejf Êcienny, ekspres do ka wy, miejsce
parkingowe.
Typ B5V: dwupoziomowy, dwupo ko jo wy
dla maks. 5 osób (ok. 47 m2), w willi:
parter: pokój dzienny z tap cza nem 2 os.,
∏azienka (umywalka/ WC), ma∏y ogró dek 
lub taras, pi´tro: sy pialnia 3 os., ∏azienka
(prysz nic /WC).

Typ C6V: trzypokojowy dla maks. 6 os.
(ok. 56 m2), w willi: parter: pokój dzienny
z tapczanem 2 osobowym, ∏azienka
(umywalka/WC), ma∏y ogró dek/taras,
pi´ tro: sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏˝eƒskim,
ma∏a sypialnia z 2 ∏ó˝kami, ∏azienka
(prysz nic /WC), bal kon.
Typ B4R: dwupokojowy dla maks. 4 os.
(ok. 37 m2), w rezydencji: pokój dzienny 
z tapczanem 2 os., sy pialnia z ∏ó˝kiem 
2 os., ∏azienka, bal kon.
Typ C7R: trzypokojowy dla maks. 7 os.
(ok. 50 m2), w rezydencji: po kój dzienny
z tapczanem 2 os., sy pial nia 3 os., sypial-
nia 2 os., ∏azienka, bal  kon/taras. 

ITA0076
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Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00- 19.00 -
/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

88

Cena od:

790 zł
za 1 apart./1 tydz.



Opis: basen kàpielowy dla doros∏ych 
i dzie  ci, domki kempingowe (mobile 
ho mes) i pola namiotowe, recepcja, bar,
kio sk, mini market, ogólnodo st´ p ne sani-
ta riaty, pralnia na ˝etony. 
Pla˝a: przy kempingu, piaszczysta,
wst´p bezp∏atny, serwis pla˝owy (para-
sol + 2 le˝aki) – na ˝y cze nie, odp∏atnie.

Domki kempingowe (typ MH5): pokój
dzienny (mo˝e byç 1 miejsce do spania),
sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒ skim, sypialnia

2 lub 3 os. (trzecie ∏ó˝ko – pi´trowe), TV-
SAT, klimatyzacja, ∏azienka (prysznic/WC),
∏azienka (umy walka/WC), weranda (ok. 4-
5 m2), miej  sce parkingowe.

Place kempingowe: ok. 80-110 m2, przy -
∏àcze pràdu, miejsce parkingowe, miejs -
ce pod namiot lub przyczep´. 
Typ N1: ok. 80 m2, typ N2: ok. 90 m2, do -
go dniejsza lokalizacja, typ N3: z w∏a snà
∏azienkà (prysznic/WC/bidet) i aneksem
kuchennym.

Kemping MarelagoCAORLE – LIDO ALTANEA

Opis: basen kàpielowy dla doros∏ych 
i dzieci, taras s∏oneczny, winda, pokój za -
baw dla dzieci, si∏ownia, parking, gara˝
podziemny. Animacje dla dzieci 4-15 lat
(lipiec-sierpieƒ).
Pla˝a: ok. 800 m, piaszczysta, w cenie –

serwis pla˝owy (parasol + 2 le˝aki).
Pokoje: ∏azienka, balkon, klimatyzacja,
TV-SAT, telefon, sejf Êcienny, mini ba rek.
Wy˝ywienie: wg wybranego wa riantu
cenowego, w formie bufetu, do obiadów
i kolacji 0,5 l wody w cenie.

Hotel Olympus ****CAORLE – LIDO ALTANEA

AIRONE MOBILE HOME

ITA0077

ITA0078

ITA0079
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Âwiadczenia zawarte w cenie:
DOMKI: wynajem domku, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa). Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne. PLACE:
miejsce pod namiot lub przyczep´, przyłàcze pràdu, ubezpieczenie KL, NNW,
baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty
klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y zabraç ze sobà
poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Poczàtek/koniec poby tu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwie rz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym,
wy˝ywienie wg wybranego wariantu, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg
Warunków Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: opłaty klimaty-
cznej. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota 10.00. Zwie rz´ -
ta: nie.

88



CAORLE – LIDO ALTANEAApartamenty La Quercia
Opis: kompleks wakacyjny dogodnie
usytuowany przy ga lerii handlowej „La
Quercia”, dwu poziomowe wille (z boku
galerii) oraz rezydencja (w oddzielnym
skrzydle oraz nad pasa˝em handlowym),
ba sen kàpielowy dla doros∏ych i dzieci
(na tarasie, nad pasa˝em). W pobli˝u –
plac zabaw dla dzieci.
Pla˝a: ok. 600 m, piaszczysta, wst´p
bezp∏atny, serwis pla˝owy (parasol + 2
le˝aki) – na ˝y cze nie, odp∏atnie.
Apartamenty: dwupoziomowe (wille) lub
jednopoziomowe (rezydencja), aneks
kuchenny, klimatyzacja, sejf, TV-SAT,
ekspres do kawy, miejsce parkingowe.

Typ B5V: dwupokojowy dla maks. 
5 os. (ok. 42 m2), w willi: pokój dzien ny 
z tapczanem 2 os., sypialnia 3 os. 
z tarasem, ∏azienka, ma∏y ogró dek. 
Typ C7V: trzypokojowy dla maks. 
7 osób (ok. 60 m2), w willi: parter: po kój
dzienny z tapczanem 2 os., ∏azienka,
pi´tro: sypialnia 3 os., sy pialnia 2 os.,
∏azienka, ma∏y ogródek/taras.
Typ C7R: trzypokojowy dla maks. 
7 osób (ok. 65 m2), w rezydencji: pokój
dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia 
3 os., sypialnia 2 os., ∏azienka, bal kon.

ITA0080
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Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek/koniec pobytu: sobota 17.00-
19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

WILLE

88

Cena od:

650 zł
za 1 apart./1 tydz.



pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl32

Opis: kompleks składajàcy si´ z trzech bli -
êniaczych cz´Êci willowych, ka˝da z wła -
snym, du˝ym basenem kàpielowym dla
do rosłych i dzieci. Poło˝ony w spokojnej
oko licy, wÊród zieleni, w pobli˝u pola gol-
fowego. Na terenie kompleksu – wille i re -
zydencje z windà, plac zabaw dla dzieci.
Pla˝a: ok. 500-800 m., piaszczysta, wst´p
bezpłatny, serwis pla˝owy – na ˝yczenie
(od płatnie).  
Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka,
TV-SAT, sejf, klimatyzacja, balkon/taras,
miej sce parkingowe.

Typ B5V: dwupokojowy, dwupoziomowy
dla maks. 5 os. (ok. 44 m2), w willi: parter:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., pi´tro:
sypialnia 3 os., łazienka. 
Typ B5R: dwupokojowy dla maks. 5 os.
(ok. 44 m2), w rezydencji: pokój dzienny 
z tapczanem 2 os., sypialnia 3 os. 
Typ C7R: trzypokojowy dla maks. 7 os. (ok.
60 m2), w rezydencji: pokój dzienny z tap-
czanem 2 os., sypialnia 3 os., sypialnia 2 os.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL, NNW,
baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty
klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y zabraç ze sobà poÊ-
ciel, r´ czni ki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub
płat ne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta:
nie.

Apartamenty Giardini di AlteaCAORLE – LIDO ALTANEA 
ITA0082
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CAORLE - LIDO ALTANEAApartamenty Frassinelle/Le Ginestre

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Ucze stnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty klimatycznej, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00 -
/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Opis: dwa eleganckie, nowoczesne kom-
pleksy willowe, przylegajàce do siebie i do
kompleksu Roverelle. Usytuowane w spo-
kojnej okolicy, w pobli̋ u galerii handlowej
La Quercia z restauracjami, lodziarnià 
i sklepikami. Do dyspozycji turystów
pozostaje basen kàpielowy: dla osób
mieszkajàcych w cz´Êci La Ginestre –
basen kàpielowy La Ginestre, dla osób zak-
waterowanych w cz´Êci Frassinelle –
basen kàpielowy Frassinelle/Roverelle.
Pla˝a: ok. 400 m, piaszczysta, wst´p
bez   płatny, serwis pla˝owy na ˝yczenie
(odpłatnie). 
Apartamenty: aneks kuchenny, ekspres
do kawy, mikrofalówka, klimatyzacja,
sejf, TV-SAT, taras/balkon, miejsce par -
kin   gowe

Typ B5: dwupokojowy, dwupoziomowy
dla maks. 5 os. (ok. 45 m2): parter: pokój
dzienny z tapczanem 2 os., pi´tro: sypial-
nia 3 os., łazienka. 
Typ C7: trzypokojowy dla maks. 7 os. (ok.
60 m2): parter lub pi´tro: pokój dzienny 
z tapczanem 2 os., sypialnia 3 os., sypial-
nia 2 os., dwie łazienki.
Typ C7E: trzypokojowy dla maks. 7 os.
(ok. 60 m2), na parterze: pokój dzienny 
z tapczanem 2 os., sypialnia 3 os., sypial-
nia 2 os., dwie łazienki.
Typ C7Y: trzypokojowy dla maks. 7 os.
(ok. 60 m2), na pi´trze: pokój dzienny 
z tapczanem 2 os., sypialnia 3 os., sypial-
nia 2 os., dwie łazienki.

33

ITA0083
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basen Frassinelle/Roverelle

basen Le Ginestre

Cena od:

880 zł
za 1 apart./1 tydz.



DUNA VERDE Apartamenty San Francesco
Opis: kompleks wakacyjny usytu o wa ny
wÊród zieleni, w miejscowoÊci Duna
Verde, Stare Miasto w Caorle – ok. 11 km,
Wenecja – ok. 60 km.  Na terenie kom -
pleksu: recepcja, punkt internetowy, sejf
w recepcji, restauracje, pizzeria, lo dziar -
nia, bar, supermarket, sklepiki, baseny
kàpielowe, mini park wodny (od pła tnie) 
z basenami kàpielowymi i zje˝ d˝al nià,
szkół ka pływania, korty teni so we, boiska
do piłki no˝nej, siatkówki i ko szy kówki,
minigolf, wypo˝yczalnia sprz´tu pla˝o we -
go i rowerów. Istnieje mo˝liwoÊç upra -
wiania ̋ eglarstwa i windsurfingu.  W głó -
w  nym sezonie – animacje dla do ros łych 
i dzieci na pla˝y i przy basenie, wie czorne
animacje, mini klub dla dzieci 4-10 lat. Do
dyspozycji turystów – muro wane dom -
ki oraz domki kem pin gowe (mobil homes).
Pla˝a: bezpoÊrednio przy pla˝y, piasz czy -
sta, serwis pla˝owy – na ̋ yczenie (od pła -
tnie).
Domki: aneks kuchenny, łazienka, ta ras,
miejsce parkingowe, poÊciel. Mo˝liwa

kli matyzacja – na zapytanie, za dopłatà.
Typ B5: trzypokojowy murowany do mek
dla maks. 4 lub 5 os.: pokój dzien    ny
(mo˝e byç z tapczanem 1 os.), 2 sypialnie
2 os.
Typ MH: trzypokojowy domek kem pin -
gowy (mobil home) dla maks. 4 lub 5 os.:
pokój dzienny (mo˝e byç z tap cza nem 
1 os.), 2 sypialnie 2 os.

ITA0089
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Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem domku, opłata za pràd, gaz, ciepłà
i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), poÊciel. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej.
Nale˝y zabraç ze sobà r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
18.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie (za opłatà).
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Lido di Jesolo to jedna z najbardziej znanych miejscowości
położonych wzdłuż włoskiego wybrzeża Adriatyku. To idealne
miejsce dla ceniących sobie nocne rozrywki, tętniące życiem
ulice i piaszczyste plaże. Bliskość słynnych zabytków oraz
doskonała baza turystyczna sprawia, że Lido di Jesolo urasta do
rangi jednego z najatrakcyjniej szych włoskich kurortów.

Większość hoteli i apartamentów usytuowana jest w pobliżu plaży, któ -
ra ciągnie się na długości ok. 15 km. Latem zobaczycie na niej morze
kolorowych parasoli. Jedną z największych atrakcji miasta (nie tylko dla
rodzin z dziećmi) jest tu Aqualandia – ogromny park wodny nawiązują-
cy tematyką do karaibskich wysp, jeden z najbardziej znanych we Wło -
szech.
Lido di Jesolo to duże miasto z licznymi dyskotekami, z klubami i kawia r -
niami czynnymi do późnych godzin nocnych, mnóstwem restauracji,
pizzerii, butików, sklepów i wypożyczalni sprzętu wodnego. Miłośnicy
muzyki mają szansę trafić na jeden z licznych koncertów i festiwali muzy-
cznych organizowanych w głównym sezonie. 

Miasto jest wygodnym punktem wypadowym na wycieczki do wielu
atrakcyjnych miejsc w okolicy, m. in. do Werony, Padwy, Vicenzy, Treviso,
na Stare Miasto w Caorle, nad Jezioro Garda, do słynnego parku rozry wki
Gardaland lub do lokalnych winnic. Od Wenecji dzieli je zaledwie 30 km. 

ZABAW SIĘ • WYPOCZNIJ • POZWIEDZAJ !!!
Zapraszamy na organizowane przez nas autokarowe wycieczki fakultatywne pod opieką pilotów
z jęz. polskim. Zarezerwuj  je już teraz kupując wczasy w swoim biurze, skorzystaj ze specjalnych
cen  – szczegóły na www.europol.com.pl/fakultatywne oraz w biurach agencyjnych.
Wybrane propozycje:
� „Portogruaro” – wycieczka do urokliwego włoskiego miasteczka, w którym przepych gotyckich i rene-

sansowych zabytków miesza się z gwarem tradycyjnego regionalnego targu, na którym odkryć można
smaki i zapachy lokalnych potraw, kupić oryginalne włoskie produkty, zagubić się w kolorowym gwarze
mieszkańców. W otoczeniu murów miejskich skrywają się brama wjazdowa  Porta S. Giovanni, Ratusz,
Katedra św. Andrzeja, stare młyny nad rzeką Lemene, XV-wieczne pałace Starego Miasta.  

� „Wenecja” – niezwykłe miasto poznawane z poziomu wody i lądu, spacer pośród najważniejszych za -
bytków i słynnych miejsc, czas wolny 

� „Triest i Zamek Miramare” – piękno i majestat zamku położonego na wysokim klifie, słynącego z ma -
lowniczych ogrodów i pełnych przepychu wnętrz, zwie -
dzanie słynnego portowego miasta, możliwość zakupów

� „Werona i Padwa” – wizyta w słynnych miastach sztu  -
ki i zabytków, spacer śladami Romea i Julii w Wer o nie
oraz wśród duchów wybitnych przodków w mia ste czku
uniwersyteckim w Padwie 

� „Werona i Gardaland” – czyli program „poznaj, za -
baw się, wyszalej” – spacer po Weronie, po czym nie -
zapomniany dzień w jednym z najlepszych parków
rozrywki w Europie w pobliżu Jeziora Garda

� „Winiarnia Paladin” – zwiedzanie doskonałej
wło  skiej winiarni wraz z degustacją wina i możli-
wością świetnych zakupów

� w wybranych terminach: wycieczki do San Ma -
rino, Florencji lub Rzymu

www.europol.com.pl/jesolo

LLido di JesoloLido di JesoloLido di Jesolo
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mini golf
korty tenisowe
gokart
poczta
bank

– oznacza miejsce zbiórki EPT

taxi
policja
kościół katolicki
szpital
pogotowie
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Apartamenty Union i CansiglioLIDO DI JESOLO

CANSIGLIO
UNION

Opis: bezpoÊrednio przy pla˝y, win da.
Pla˝a: ok. 10 m, piaszczysta, serwis pla -
˝o  wy w ce nie (parasol + 2 le˝aki).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏azienka,
miejsce parkingowe.
UNION
Typ A4: garsoniera dla maks. 4 os.: po kój
z tapczanem 2 os., wn´ka sypialna 
z ∏ó˝kiem pi´ tro wym (od dzie lona od poko-
ju dziennego przesu wny mi drzwiami).
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 os.:
pokój dzienny z tapczanem 1 os., sy pial  -
nia z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒ skim i pi´ tro wym,
bal kon.

Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.:
pokój dzienny z tapczanem 1 os., sy pial -
nia 3 os, sypialnia 2 os.
CANSIGLIO
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.:
pokój dzienny, sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏ ̋e ƒ -
skim i pi´trowym, sypialnia 2 os., dodat -
kowe WC, balkon.
Typ D7: czteropokojowy dla maks. 7 osób:
pokój dzienny, sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏-
˝eƒskim i pi´ trowym, sy pial nia 2 os., sy-
pialnia 1 os., dodat ko we WC, balkon.

ITA0100

ITA0100A

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC, serwis pla˝owy. Cena
nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty za sprzàtanie koƒcowe, opłaty klimatycznej.
Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Poczàtek/koniec
pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.
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LIDO DI JESOLOApartamenty Costa del Sol

Opis: basen kàpielowy dla doro s∏y ch 
i dzie ci, taras s∏oneczny, win da, miejsca
parkingowe.
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta, serwis pla -
˝o wy w cenie (parasol +2 le  ̋aki, 09.06-
08.09).
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏azienka,
TV-SAT, sejf, klimatyza cja, balkon.

Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 osób
(ok. 40 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., sypialnia 2 os.  
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os. (ok.
55 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏˝eƒskim,
sypialnia z 2 ∏ó˝ kami.

Bibione

ITA0101

szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/adriatyk
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Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa), serwis pla˝owy (lip-
iec/sierpieƒ). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty za pràd, gaz, ciepłà 
i zimnà wod´, opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki,
Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne.
Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.



Hotel Greif ***LIDO DI JESOLO
ITA0113

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl38

Hotel Firenze**LIDO DI JESOLO

Opis: w pobli˝u pasa˝u handlowego i pla -
˝y, bar, restauracja, winda, sejf w re  cepcji.
Skromnie urzàdzony.
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta, serwis pla   -
˝owy w cenie (parasol + 2 le˝aki).

Pokoje: łazienka, telefon. Cz´Êç pokoi 
z bal  konem (za dopłatà). Mo˝liwoÊç 
1 lub 2 dostawek.
Wy˝ywienie: Êniadanie – kontynental ne
wzmocnione, obiadokolacja – kilka ze -
stawów do wyboru.

Opis: w centrum miasta, restauracja,
bar, sejf w recepcji.
Pla˝a: ok. 80 m, piaszczysta, serwis
pla˝owy w cenie (parasol + 2 le˝aki).
Pokoje: łazienka, TV-SAT, telefon, kli-
matyzacja (04.06-24.09). 
Wy˝ywienie: Êniadanie – bufet, obiado -
kolacja – kilka zestawów do wyboru.

ITA0111

Hotel Strand***LIDO DI JESOLO

Opis: bar z tarasem przy pla˝y, restaura -
cja, zadaszony parking.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy pla˝y, piasz czy -
s ta, serwis pla˝owy w cenie (parasol +2
le˝aki).

Pokoje: łazienka, telefon, TV-SAT, sejf, kli -
matyzacja, bal kon z bocz nym widokiem
w kierunku mo rza. Mo˝liwoÊç 1 lub 2
dostawek.
Wy˝ywienie: Êniadanie – bufet, obiado ko -
la cja – kilka zestawów do wyboru.

ITA0108

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, wy -
˝y wienie 2 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji,
opłaty klimatycznej. Poczà tek/ ko niec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota
10.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, wy -
˝ywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji,
opłaty klimatycznej. Poczàtek/ko niec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota
10.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym,
wy˝ywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji,
opłaty klimatycznej. Poczàtek/ko niec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota
10.00. Zwierz´ta: nie.
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LIDO DI JESOLOHotel Portofino***
Opis: basen kàpielowy dla dorosłych 
i dzieci, recepcja, sala TV, winda, res tau ra -
cja, bar, taras, pomieszczenia ogól no do -
st´pne klimatyzowane, parking. 
Pla˝a: ok. 120 m, piaszczysta, serwis
pla ̋owy w cenie (parasol + 2 le˝aki).
Pokoje (55): łazienka, telefon, TV-SAT,
klimatyzacja, sejf, balkon. 
Mo˝liwoÊç 1 lub 2 dostawek.
Wy˝ywienie: Êniadanie – bufet, obia -
dokolacja – kilka zestawów do wy boru,
bufet sałatkowy. Lampka wina i wo dy do
obiadokolacji – w cenie.

ITA0114

LIDO DI JESOLOHotel Cambridge****
Opis: w pobli˝u pasa˝u handlowego 
i Piazza Mazzini, basen kàpielowy, bar,
restauracja, parking. W okolicy: mini golf,
korty tenisowe, park wodny, dys koteka.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy pla˝y, piasz -
czysta, serwis pla˝owy w cenie (parasol
+ 2 le˝aki).

Pokoje (85): łazienka, TV-SAT, lodów ka,
sejf, klimatyzacja, balkon z widokiem 
w kierunku morza. Mo˝liwoÊç 1 lub 2
dostawek.
Wy˝ywienie: Êniadanie w formie bu fetu,
obiadokolacja – kilka zesta wów do
wyboru.

ITA0115

szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/adriatyk
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Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym,
wy˝ywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji,
opłaty klimatycznej. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota
10.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, wy -
˝y wienie 2 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.
Poczàtek/koniec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota 10.00. Zwierz´ta: nie.

88
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ITA0117

pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl40

Opis: basen kàpielowy, recepcja, winda,
restauracja, bar, taras, pomie sz czenia
ogólnodost´pne klimatyzowane. Przy
ulicy, w zachodniej cz´Êci miasta, ba ry,
restauracje, sklepy – ok. 20 m, Aquala -
ndia, dys koteka i mini golf – ok. 800 m. 
Pla˝a: ok. 100 m, piaszczysta, serwis
pla ̋o wy w cenie (parasol + 2 le˝aki).

Pokoje (81): ∏azienka, telefon, TV-SAT,
sejf, balkon, mała lodówka. Na zapytanie
– klimatyzacja (p∏a tna). Mo˝liwoÊç 1 lub
2 dostawek.
Wy˝ywienie: Êniadanie – wzmocnione
w formie bufetu, obiadokolacja – kilka ze -
stawów do wyboru. 

Hotel Bolivar***LIDO DI JESOLO

Opis: całkowicie odnowiony w 2009 r.,
basen kàpielowy, recepcja, sala TV, win -
dy, restauracja, bar, pomiesz cze nia ogól -
nodost´pne klimatyzo wa ne, parking. Przy
ulicy, w za cho dniej cz´Êci miasta, bar,
restauracje, sklepy – ok. 50 m, Aqua la -
ndia, mini golf i dy sko teka – ok. 900 m.  

Pla˝a: ok. 150 m, piaszczysta, serwis
pla ̋owy w cenie (parasol + 2 le˝aki).
Pokoje (82): ∏azienka, TV-SAT, sejf,  wen -
ty lator, balkon. Mo˝liwoÊç 1 lub 2 do -
stawek.
Wy˝ywienie: Êniadanie – wzmocnione
w formie bufetu, obiadokolacja – kilka ze -
stawów do wyboru.

Hotel Miami***LIDO DI JESOLO

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym,
wy˝ywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji,
opłaty klimatycznej. Poczà tek/koniec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota
10.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, wy -
˝ywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji,
opłaty klimatycznej. Poczàtek/ koniec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota
10.00. Zwierz´ta: nie.
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PORTO GARIBALDI

Opis: ogród, plac zabaw, parking. W cen-
tralnej cz´Êci Lungomare, supermarket –
ok. 300 m, w pobli˝u – pizzeria, restaura -
cje, korty tenisowe, basen kàpielowy
(od  p∏a t nie).
Pla˝a: ok. 30 m, piaszczysta, bez p∏a tna
lub p∏atna. 
Apartamenty (25): aneks kuchenny, ∏a -
zienka (bojler elektryczny 30 l), TV (od p∏a -
tnie), balkon lub ma∏y ogródek/ taras.
Cz´Êç z widokiem w kie runku morza. 

Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.
(ok. 27 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏˝eƒskim.  
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os. (ok.
32 m2): pokój dzienny z tap czanem 
1 lub 2 os., sypialnia z ∏ó˝ kiem ma∏ -
˝eƒskim, ma∏a sypialnia z ∏ó˝kiem pi´tro -
wym.

Apartamenty Doria II ITA0125

Opis: basen kàpielowy dla do ro słych 
i dzie ci, plac zabaw, wÊród zieleni. W po -
bli˝u dyskoteki, bary, profesjonalne tory
do gokartów i motorów, park delty Padu,
Mira bilandia – ok. 30 min (samocho-
dem).
Pla˝a: ok. 700 m, piaszczysta.
Apartamenty: aneks kuchenny, ła  zie n ka,
weranda, miejsce parkin gowe.

Typ B5: trzypokojowy dla maks. 5 os.:
pokój dzienny z tapczanem 1 os., 2 sypial -
nie 2 os.
Typ B5K: podobnie jak typ B5, lecz z kli-
matyzacjà i TV-SAT.

LIDO DELLE NAZIONIApartamenty Samoa ITA0122

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
18.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, ciepłà i zimnà wod´, opłaty za sprzàtanie koƒcowe,
opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. 
Po czà tek/koniec pobytu: sobota 15.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.
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Hotel Nanni**RIMINI 

Opis: w Rimini Rivazzurra, skromny, 
o standardzie turystycznym, dogodnie
poło˝ony, bar, parking, sala TV, taras, cen-
trum Rimini – ok. 4 km.
Pla˝a: ok. 300 m, piaszczysta.

Pokoje (60): łazienka, balkon. Mo˝liwoÊç
rezerwacji pokoi z klimatyzacjà (na zapy-
tanie, odpłatnie) lub z 2 dostawkami.
Wy˝ywienie: Êniadanie – bufet.

ITA0126

Apartamenty Villa dei Pini RIMINI

Opis: rezydencja, poło˝ona w eleganckiej
cz´Êci Rimini – Marina Centro, w pobli˝u
cen trum, sklepów, barów, restauracji.
Par king (płatny), winda.
Pla˝a: ok. 200 m, piaszczysta, serwis pla  -
˝o wy w cenie (parasol + 2 le˝aki).

Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka,
sejf, TV-SAT, klimatyzacja, balkon
Typ B4: apartament dwupokojowy dla
maks. 4 osób: pokój dzienny z 2 miejsca-
mi do spania, sypialnia 2 os.

ITA0127

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, wy -
˝ywienie 2 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. Poczà -
tek/koniec pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota 10.00. Zwierz´ta: nie.

Hotel El Cid & Campeador***RIMINI

Opis: 2 budynki hotelowe w dzielnicy
Torre Pedrera, winda, bar, sala TV, plac
zabaw dla dzieci, ogród z trzema mini
basenami z hydroma sa ̋em, parking.
GoÊcie mogà ko rzystaç dodatkowo
bezpłatnie z letniego basenu kà pie lowego
oraz odpłatnie z jacuzzi znajdujàcych si´
ok. 150 m od hotelu (czerwiec-sierpieƒ).
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta, serwis
pla˝owy w cenie (parasol + 2 le˝aki).
Pokoje: łazienka, suszarka, klimatyzacja,
telefon, TV-SAT, sejf, łàcze interne towe,
balkon. Dostawka mo˝e byç łó˝kiem
pi´trowym.
Wy˝ywienie: Êniadanie – bufet, obia do -
kolacja – kilka zestawów do wy boru,

bufet sałatkowy, lampka wina, wody lub
napoju.

ITA0129

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty kli-
matycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie
koƒcowe – we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobo-
ta 17.00-19.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym,
wy˝ywienie – Êniadania, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa). Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej. Poczàtek/koniec
pobytu: sobota 14.00-18.00/sobota 10.00. Zwierz´ta: nie.

W¸OCHY • ADRIATYK
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PINETOHotel Felicioni***
Opis: ogród z basenem kàpielowym, hol,
winda, bar, restauracja, sala TV, taras sło -
ne czny z jacuzzi na dachu, sejf w re ce -
pcji, mini klub dla dzieci, nauka pływania,
animacje (lipiec-sierpieƒ). 
Pla˝a: ok. 20 m, piaszczysta, serwis pla -
˝o wy w cenie (parasol + 2 le˝aki).

Pokoje (70): łazienka, klimatyzacja, TV,
telefon. Cz´Êç pokoi z balkonem z wido -
kiem w kierunku mo rza.
Wy˝ywienie: Êniadanie – bufet, obiad 
i kolacja – kilka zestawów do wyboru.

ITA0146

ROSETOApartamenty Rosburgo Sea Resort ITA0147

Opis: nowoczesna rezydencja, hol, bar,
restauracja, basen kàpielowy z hy  dro ma -
sa ̋em, mini klub dla dzieci, parking (za
opłatà). Centrum - ok. 1 km.
Pla˝a: ok. 30 m, piaszczysta, serwis pla -
˝owy w cenie (parasol + 2 le˝aki). 
Apartamenty (42): aneks kuchenny, ła -
zie n  ka, TV, telefon, bal kon. Na ˝yczenie,
za dopłatà – kli matyzacja.

Typ A3: garsoniera dla maks. 2 lub 3 os.
(ok. 20 m2): pokój z łó˝ kiem mał˝eƒ skim 
i mo˝liwoÊcià dostawki.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.
(ok. 36 m2): pokój dzienny z tapczanem 
2 os., sypialnia z łó˝kiem mał˝eƒ s kim. 
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os. (ok.
40 m2): pokój dzienny z łó˝kiem 2 os., 
2 sypialnie 2 os.

Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, wy -
˝ywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: opłaty za kart´ klubowà,
napojów do obiadu i kolacji, opłaty klimatycznej. Poczàtek/koniec pobytu:
sobota 14.00-18.00/sobota 10.00. Zwierz´ta: na zapytanie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa), serwis pla˝owy. Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty kli-
matycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie
koƒcowe - we własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota
16.00-18.00/sobota 10.00. Zwierz´ta: na zapytanie (za opłatà).
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Apartamenty La Giara 
Opis: du˝y kompleks wakacyjny po ło˝o -
ny na wzgórzu, wÊród zieleni nad malo-
wni czà zatokà Molinella, basen kàpie -
lowy dla dorosłych i dzieci, plac za baw,
kort tenisowy, tenis stołowy, bar, restau-
racja, pralnia na ˝etony, sklep, salon pi´-
knoÊci, salon ma sa ̋u, punkt medyczny,
miejsca parkingowe, mini klub, animacje
(lipiec – sierpieƒ). Vieste – ok. 3 km. 
Pla˝a: ok. 20-800 m, piaszczysta, bez pła -
tna lub prywatna z serwisem pla˝o wym
– płatna. 

Apartamenty: łazienka, aneks ku chen  ny,
klimatyzacja, weranda.
Typ B2: dwupokojowy dla maks. 2 osób:
pokój dzienny, sypialnia 2 os.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypial-
nia 2 os. 
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., 2 sy-
pialnie 2 os.

(ADRIATYK) GARGANO – VIESTE
ITA0149

Apartamenty Lugana Marina(JEZIORO GARDA) SIRMIONE

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC. Cena nie zawiera:
wy˝ywienia, opłaty za kart´ klubowà, sprzàtania koƒco wego, opłaty klimaty-
cznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki. Poczàtek/ko niec pobytu: nie -
dzie la 14.00-18.00/niedziela 9.00 (turnusy sobota/sobota – na zapytanie).
Zwierz´ta: nie.

Opis: poło˝ony wÊród zieleni, dwa baseny
kàpielowe (24.05-27.09), parking, ogród,
bar. Sklepy, restauracje – ok. 1 km, cen-
trum Sirmione – ok. 4 km.
Jezioro: ok. 20 m.
Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka,
telefon, sejf, TV–SAT, balkon/taras, klima -
ty zacja – na ˝yczenie (odpłatnie).

Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
2 os.
Typ B6: dwupokojowy dla maks. 6 os.:
pokój dzienny z tapczanem 2 os., sypialnia
z 2 łó˝kami i łó˝kiem pi´ trowym.

ITA0154

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 16.00-
18.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: na zapytanie (za opłatà).
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PIETRA LIGURE (LIGURIA)Apartamenty Degli Ulivi
Opis: kompleks 7 budynków, ba sen kàpie -
lowy dla doros∏ych i dzieci (czerwiec-
wrze sieƒ), kort teniso wy, plac zabaw dla
dzieci, bar. Centrum – ok. 700 m, sklepy
– ok. 200 m.
Pla˝a: ok. 700 m, piaszczysta i ˝wiro -
wa, p∏atna i bezp∏atna.
Apartamenty (130): aneks ku chen ny, ∏a -
zienka, balkon, miejsce par kin gowe. Wy -
posa˝one prosto i fun kcjonalnie.
Typ A/4: garsoniera dla maks. 4 os. (ok.
25 m2): pokój z tapcza nem 2 os., 2 roz -
k∏a dane ∏ó˝ka.

Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 osób
(ok. 35 m2): pokój dzienny z 2 miejscami
do spania, sypialnia z ∏ó˝kiem ma∏˝eƒ -
skim.

ITA0158 

IMPERIA (LIGURIA)Apartamenty Villa Marina
Opis: restauracja, bar, ogród, sejf w
recepcji, basen kàpielowy dla dorosłych 
i dzie ci, kort tenisowy, parking (płatny), ok.
500 m od centrum i sklepów oraz ok. 300
m od morza.
Pla˝a: ok. 800 m, piaszczysta.
Apartamenty: jedno- lub dwu po zio mo -
we, aneks kuchenny, łazienka, telefon,
TV-SAT, wi´kszoÊç apar tamentów posia-
da balkon lub taras. Do dyspozycji 2 le˝a-
ki przy basenie. Cz´Êç apartamentów
oraz garsoniery znajdujà si´ na poddaszu.
Typ A4Y: garsoniera (ok. 30-35 m2) dla
maks. 4 os, z antresolà: pokój z 4 miejs-
cami do spania.

Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 osób
(ok. 28-35 m2): pokój dzienny z 2 miejs-
cami do spania, sy pialnia 2 os.
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 5 osób
(ok. 28-35 m2): po kój dzienny z 3 miejs-
cami do spania, sy pialnia 2 os. 
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 osób
(ok. 40 m2): pokój dzienny z rozkładanym
tapczanem 2 os., sy pia lnia 2 os., sypial-
nia z 2 miejscami do spa nia (mo˝e byç
niezamykana,  bez drzwi – na drugim
poziomie).

ITA0160

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
ciepłà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 17.00-
18.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, opłata za pràd, gaz,
cie płà i zimnà wod´, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej. Nale˝y
zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 14.00-
18.00/sobota 9.00. Zwierz´ta: nie.

PRINCIPINA MARE (TOSKANIA)Apartamenty Principina Mare ITA0171

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubez pieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, wod´, opłaty za sprzàtanie koƒcowe, opłaty kli-
matycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci.
Poczàtek/ko niec pobytu: sobota 17.00-18.00/sobota 10.00. Zwierz´ta: nie.

Opis: apartamenty w wolnostojàcych bu -
dynkach lub kompleksach wakacyj nych,
wyposa˝one wg gustu poszczególnych
właÊcicieli. W pobli˝u skle py i punkty us∏u -
gowe. 
Pla˝a: ok. 350-1000 m, pia sz czy sta, bez -
p∏atna lub p∏atna. 
Apartamenty: aneks kuchenny, ∏azienka,
balkon. Urzàdzone pro sto i funkcjonalnie. 
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 osób
(ok. 40 m2), ok. 350-400 m od pla˝y:
pokój dzienny z 2 miejscami do spania,
sypialnia 2 os. 
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 osób
(ok. 55 m2), ok. 500-700 m od pla˝y:
pokój dzien ny z 1 lub 2 miejscami do spa -

nia, sypialnia 2 os., sypialnia 2 lub 3 os. 
Typ C6Y: dwupoziomowy, trzypokojowy 
w willi, ok. 1000 m od pla˝y, dla maks.
6 os. (ok. 55-60 m2): parter: pokój dzien-
ny z 2 miejscami do spania, weranda,
do dat kowe WC, pi´tro: sypialnia z
2 ∏ó˝   ka mi lub ∏ó˝kiem pi´tro wym/roz kła -
da nym, sypialnia 2 os.
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pe∏na oferta, opisy miejscowoÊci i wycieczek fakultatywnych – na www.europol.com.pl46

Apartamenty T-Village(LAZIO) ANZIO
ITA0172 

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC, poÊciel, serwis pla˝owy (czerwiec-sierpieƒ). Cena nie za-
wiera: wy˝ywienia, opłaty za pràd, gaz, wod´, opłaty za sprzàtanie koƒcowe,
opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà r´czniki, Êrodki czystoÊci. Poczà -
tek/ko niec pobytu: sobota 16.00-18.00/sobota 10.00. Zwierz´ta: na zapytanie
(za opłatà).

Apartamenty Triton Villas
Opis: kompleks willowy poło˝ony nad
Mo rzem Joƒskim, wÊród zieleni, ba sen
kàpielowy dla dorosłych i dzieci, bar, piz -
zeria, restauracja, sklep, boisko do piłki
no˝ nej, korty tenisowe, plac za baw dla
dzieci, animacje dla doro słych i dzieci (w
sezonie głównym), parking. Centrum Sellia
Marina – ok. 3 km.
Pla˝a: ok. 350 m, piaszczysta, serwis
pla ̋owy - płatny (parasol + 2 le˝aki).
Apartamenty: aneks kuchenny, ła zien ka,
balkon lub taras, TV.  
Typ A3: garsoniera dla maks. 3 osób: po -
kój dzienny z 3 miejscami do spa nia. Na
za pytanie - klimatyzacja (odpłatnie).

Typ C5: trzypokojowy dla maks. 5 os.: po -
kój dzienny z tapczanem 1 os., 2 sy pialnie
2 os.
Typ C7: trzypokojowy dla maks. 7 os.: po -
kój dzienny z 3 miejscami do spania, 
2 sypialnie 2 os.

(KALABRIA) SELLIA MARINA
ITA0181

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem apartamentu, ubezpieczenie KL,
NNW, baga˝, OC (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: wy˝y-
wienia, opłaty za pràd, gaz, wod´, opłaty za sprzàtanie koƒcowe, opłaty za ser-
wis pla˝owy, opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà poÊciel, r´czniki, Êrod-
ki czystoÊci. Poczàtek/koniec pobytu: sobota 16.00-18.00/sobota 10.00.
Zwierz´ta: nie.

Opis: recepcja, restauracja, bar z ta ra -
sem, pralnia (na ˝etony), animacje
(VII-VIII). Po ło ̋one ok. 70 km na po łu -
dnie od Rzy mu, niedaleko rezerwatu
przyrody Tor Caldara. 
Pla˝a: ok. 20 m,  piaszczysta, jedna
z naj ładniejszych i najczystszych pla˝
w okolicy Rzymu, oznaczona Bł´ ki -
tnà Flagà. Do wyboru: pla˝a połud-
niowa – cicha i spo kojna, pla˝a pół -
no  cna – z muzykà i zaba wà. Serwis
pla˝owy – w cenie (parasol + krze -
sło, czerwiec-sierpieƒ).

Apartamenty (35): aneks kuchenny,
łazienka, TV–SAT, poÊciel, miejsce
parkingowe, klimatyzacja.
Typ A3: garsoniera dla maks. 3 os.:
pokój dzienny z 3 miejscami do
spania.
Typ B5: dwupokojowy dla maks. 
5 os.: pokój dzienny z łó˝kiem pi´tro-
wym i małym tapczanem lub fotelem
dla dziecka, sypialnia 2 os., mały
balkon.
Typ B5M: dwupokojowy dla maks. 
5 os.: pokój dzienny z 3 miejscami do

spania, sypialnia 2 os., balkon z wi-
dokiem w kierunku morza. 
Typ D8: czteropokojowy dla maks. 
8 os.: pokój dzienny z tapczanem,
sypialnia 2 os, 2 sypialnie 2 os. 
z łó˝kami pi´trowymi i łó˝kiem jed-
noosobowym, balkon z widokiem w
kierunku morza. 



DOMKI I NAMIOTY
Opis: kempingi usytuowane w ró˝ nych
regionach W∏och, nad morzem, nad je -
zio rami, z doskona∏à infrastrukturà. Na
te renie ka˝dego kempingu znajduje si´
basen kàpielowy dla do ros∏ych i dzieci,
recepcja,  restauracja, bar, sklep, plac za -
baw, wypo˝y czal nia ro werów, mo˝li -
woÊç wynaj´cia sejfu. W lipcu i sierpniu
prowadzo ne sà animacje.

Zakwaterowanie
Domek kempingowy – mobile home
(ok.  25 m2) dla maks. 5-6 osób: pokój 
dzie nny z roz k∏a  danym tap cza nem i ane -

ksem ku chen nym (lodów ka, ku chen ka,
po d  stawowe naczynia, bie˝à ca wo da),
sypialnia z ∏ó˝kiem 2 os. (190 x 140 cm),
sypialnia z 2 lub 3 ∏ó˝ kami (190 x 70 cm),
∏azienka, moskitiery, miej s ce parkin go -
we. Mo˝liwe jest łó˝ko pi´trowe.  
Namiot (ok. 25 m2) dla maks. 5-6 osób:
pokój dzienny (ewent. z 1 miej s cem do
spa nia) i aneksem kuchennym (lodówka,
kuchenka, podstawo we naczynia), sy-
pialnia z ∏ó˝kiem 2 os. (190 x 135 cm), sy-
pialnia z 3 ∏ó˝kami (195 x 68 cm), miej sce
parkingowe. W namiotach nie ma ∏azien-
ki i wody.

Kemping Marina di Venezia
ADRIATYK – Punta Sabbioni

Po∏o˝enie: bezpoÊrednio przy pla˝y, na pó∏wyspie Cavallino, tylko 2 km od promu do
Wenecji. Na terenie oÊrodka: basen kàpielowy o wymiarach olimpijskich i basen dla
dzieci, korty tenisowe, szko∏a windsurfingu, salon gier wideo. 

Kemping Free Beach
TOSKANIA – Marina di Bibbona

Po∏o˝enie: ok. 100 m od morza i ok. 400 m od piaszczystej pla˝y, centrum Marina di
Bibbona – ok. 500 m, wyspa Elba – ok. 35 km. Na terenie oÊrodka: basen kàpielowy
dla doros∏ych i dzieci, 2 stawy do w´dkarstwa sportowego (p∏atna karta w´dkarska).
Uwaga: parking znajduje si´ poza oÊrodkiem (strze˝ony, wjazd/wejÊcie za okazaniem
karty wjazdowej – p∏atna ok. 1,5€).

Kemping Spiaggia e Mare
ADRIATYK – Porto Garibaldi

Po∏o˝enie: bezpoÊrednio nad morzem, obok szerokiej, piaszczystej pla˝y, w delcie rzeki
Pad. Centrum Porto Garibaldi – ok. 1,5 km. Na terenie oÊrodka: 2 du˝e baseny kàpie -
lowe dla doros∏ych, basen dla dzieci. Obowiàzkowo płatny depozyt za kart´ na basen.

KEMPINGI
we

W¸OSZECH

Patrz równie˝ Kemping Marelago w Lido Altanea 

NAMIOTY

DOMKI

ITA0184 ITA0186

ITA0187

Âwiadczenia zawarte w cenie: wynajem domku lub namiotu w zale˝noÊci od
wybranego wariantu, ubezpieczenie KL, NNW, baga˝, OC (wg Warunków
Ucze stnictwa), opłata za pràd w domku i namiocie, opłata za wod´ w domku.
Cena nie zawiera: wy˝ywienia, opłaty klimatycznej. Nale˝y zabraç ze sobà
poÊciel, r´czniki, Êrodki czystoÊci, czepek kàpielowy. Sprzàtanie koƒcowe – we
własnym zakresie lub płatne. Poczà tek/ko niec pobytu: sobota 16.00-18.00/ -
so bota 10.00. Zwierz´ta: nie.

szerszy wybór oferty w regionie: www.europol.com.pl/kempingi
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Opatija – Krk – Rab – Zadar – Molat – (Ilovik) Lošinj – Cres – 
Opatija
Rejs klasycznym ̋ aglowcem przez Zatok´ Kvarner, wzdłu˝ wspaniałego adriatyckiego wybrze˝a – od Opa-
tiji po Zadar. Niezapomniana siedmiodniowa wyprawa – ˝eglowanie po północnym Adriatyku z jednej 
wyspy na drugà. Nocujemy na ˝aglowcu. W ciàgu dnia mo˝emy pływaç, nurkowaç, opalaç si´ i sp´dzaç 
beztroskie chwile na pokładzie ˝aglowca. A wieczorami – wykorzystaç czas wolny, aby znaleêç dobrà 
restauracj´, bar lub zwiedziç mnóstwo historycznych zabytków i klimatycznych zakàtków...

TRASA I: Zatoka Kvarner

DZIE¡ 1: OPATIJA – WYSPA KRK
Zaj´cie miejsc na ˝aglowcu, wypłyni´cie z Opatiji o godzinie 13.00, po drodze 
przystanek – jedna z licznych podczas rejsu okazji na popływanie we wspaniałym, 
krystalicznie czystym morzu. Przepłyni´cie do wyspy Krk – najwi´kszej z wysp 
zatoki Kvarner, którà cechuje ogromna ró˝norodnoÊç – oszałamiajàce połàczenie 
gór i morza, du˝e i małe wioski – oazy spokoju, zielone nadmorskie promenady, 
pustkowia, ukryte malownicze zatoki i pla˝e. Nocleg w porcie Krk – stolicy wyspy. 
Czas wolny.

DZIE¡ 2: WYSPA KRK – WYSPA RAB
Rejs na wysp´ Rab zwanà „wyspà miłoÊci”. Miasteczko Rab, w którego porcie 
sp´dzimy najbli˝szà noc, jest otoczone Êredniowiecznymi murami. Znajduje si´ tu 
mnóstwo romaƒskich wie˝ koÊcielnych, koÊciołów i pałaców, klimatycznych uli-
czek i kamiennych fasad. W jedynej swego rodzaju galerii na wolnym powietrzu, 
na ulicach i placach, wielu malarzy i artystów prezentuje swoje prace. Mo˝liwoÊç 
zakupienia pamiàtek.

DZIE¡ 3: WYSPA RAB – ZADAR
Wypływamy w dalszà drog´. Płynàc wzdłu˝ wyspy Pag mamy okazj´ podziwiaç 
jej niezwykły „ksi´˝ycowy” krajobraz. Zatrzymujemy si´ na maleƒkiej wysepce 
Maun aby popływaç w krystalicznie czystej wodzie i udajemy si´ w kierunku Za-
daru, miasta o bogatej historii, z licznymi zabytkami (Forum Romanum, koÊciół 
Êw. Donata – symbol miasta, pot´˝ne mury miejskie z XVI wieku n.e., klimatycz-
ne wille). W mieÊcie znajduje si´ wiele wspaniałych restauracji zlokalizowanych  
w centrum.

DZIE¡ 4: ZADAR – WYSPA MOLAT/OLIB
Wczesnym porankiem płyniemy na poło˝onà w północnej cz´Êci archipelagu za-
darskiego wysp´ Molat lub Olib (w zale˝noÊci od wolnego miejsca na małych 
przystaniach). Jest to idealne miejsce na spokojny wypoczynek na pi´knych 
pla˝ach, nad czystym morzem, wÊród zieleni. Pełny relaks.  

DZIE¡ 5:  MOLAT/OLIB – ILOVIK – WYSPA LOŠINJ
Płyniemy na spokojnà wysp´ Ilovik zwanà „wyspà kwiatów” – przystanek na 
kàpiel. Docieramy na wysp´ Lošinj, jednà z najbardziej popularnych na północnym 
Adriatyku. Czas wolny, mo˝liwoÊç zwiedzenia okolicy. Nocleg w Mali Lošinj.

DZIE¡ 6: WYSPA LOŠINJ – WYSPA CRES 
Rejs na wysp´ Cres. To długa i wàska wyspa (długoÊç ok. 66 km, szerokoÊç  
2-12 km), pełna lasów sosnowych, winnic, plantacji drzew i ciekawych miejsc. 
Cres i Lošinj były kiedyÊ jednà wyspà, lecz przesmyk wykopany przez Rzymian 
oddziela je. Noc sp´dzamy na przystani wyspy Cres.

DZIE¡ 7: WYSPA CRES – OPATIJA
Wyruszamy w drog´ powrotnà do Opatiji. Z pokładu statku mamy okazj´ 
podziwiaç pi´kne widoki adriatyckiego wybrze˝a. Na miejscu – czas wolny na 
zwiedzenie Opatiji – jednego z najmodniejszych kurortów Chorwacji, malowniczo 
poło˝onego na zboczu góry Ucka. Mo˝na równie˝ wybraç si´ na spacer słynnà, 
malowniczà, nadadriatyckà drogà Lungo Mare lub do rybackiej wioski Volosko – 
znanej z  dobrych restauracji serwujàcych owoce morza. Ostatniej nocy na statku 
– impreza po˝egnalna.

DZIE¡ 8: OPATIJA
Po˝egnanie z załogà, opuszczenie ˝aglowca. 

Chorwacja to kraj, który posiada wyjàtkowo urozmaiconà, przepi´knà lini´ brzegowà, z niezliczonà iloÊcià 
urokliwych zatoczek, wysp, wysepek, małych przystani i ukrytych, malowniczych pla˝. Naszà ofert´ rejsów 
kierujemy do tych z Paƒstwa, którzy pragnà poznaç ten „raj na ziemi” w wyjàtkowy sposób – z poziomu morza 
i làdu. Aby skorzystaç z rejsu, nie musicie Paƒstwo posiadaç ̋ adnego doÊwiadczenia ̋ eglarskiego. O wszystko 
dba doÊwiadczona załoga. Pozostaje tylko bawiç si´, wypoczywaç, pla˝owaç, u˝ywaç kàpieli morskich w kry-
stalicznie czystych wodach Adriatyku, z dala od codziennoÊci, w otoczeniu morza, gór i wysepek. Pełne infor
macje o rejsach znajdziecie Paƒstwo na www.europol.com.pl pod kodem CHO1111 i CHO2222.

Więcej zdjęć, cenniki, szczegóły: www.europol.com.pl48
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Split – Makarska – Mljet – Dubrovnik – Šipan / Trstenik –  
Korčula – Hvar – Brač – Split
Rejs klasycznym ˝aglowcem wzdłu˝ przepi´knego wybrze˝a dalmatyƒskiego! Niezwykła okazja 
na poznanie najpi´kniejszych chorwackich wysp i słynnych, malowniczych miast południowego 
wybrze˝a, od Splitu, a˝ po Dubrownik. Nocujemy na ˝aglowcu. Po drodze robimy wszystko czego 
dusza zapragnie – pływamy, nurkujemy, opalamy si´ i sp´dzamy beztroskie chwile na pokładzie. Czas 
wolny w nadmorskich portach wykorzystujemy na wizyt´ w lokalnych restauracjach, klimatycznych 
knajpkach lub na zwiedzenie okolicy. 

TRASA II: Dalmacja

DZIE¡ 1: SPLIT – MAKARSKA
Zaj´cie miejsc na ˝aglowcu, wypłyni´cie z portu w Splicie. Rejs wzdłu˝ malowni-
czego wybrze˝a Dalmacji, w kierunku przepi´knej Riwiery Makarskiej. Popołudnie 
sp´dzamy na jednej ze wspaniałych pla˝ tej riwiery. Dla ch´tnych, fakultatyw-
nie – mo˝liwoÊç raftingu, niezapomnianego spływu pontonami po krystalicznie 
czystej rzece. Spacerujàc wieczorem urokliwymi uliczkami słynnej miejscowoÊci 
Makarska, mo˝emy podziwiaç zabytkowe koÊcioły i ciekawe zaułki. Miasto ze 
wzgl´du na swój niezwykły urok zdobi wi´kszoÊç pocztówek z wakacji w Chor-
wacji. Nocleg w porcie. 

DZIE¡ 2: MAKARSKA – MLJET
Wyruszamy w kierunku wyspy Mljet. Po drodze mijamy malowniczy Półwysep 
Peljesaç. Mamy całe wolne popołudnie by nacieszyç si´ przepi´knymi widokami, 
słoƒcem i morzem. Na terenie Parku Narodowego Mljet mo˝emy odwiedziç stary 
klasztor i koÊciół lub wypo˝yczyç małà łódk´ i samodzielnie odkryç uroki wyspy. 
Nocleg w porcie Polaca/Pomena.

DZIE¡ 3: MLJET – DUBROWNIK
Rejs do Dubrownika – „perły Adriatyku”. Po drodze mamy okazj´ podziwiaç pi´kne 
zabytki przyrody w rejonie, który nazywany jest „niebem na ziemi”. Czas wolny 
na zwiedzanie Dubrownika, spacer po zabytkowym Starym MieÊcie. Mo˝liwoÊç 
zwiedzenia słynnych murów miejskich z urokliwymi wie˝ami i basztami ofe-
rujàcymi niezapomniany widok na czerwone dachy miasta, morze i otaczajàce 
miasto wysepki. Osobom t´skniàcym za wi´kszà porcjà ruchu na làdzie, poleca-
my spacer na szczyt góry Srd. Nocleg w porcie w tym przepi´knym, magicznym 
mieÊcie.

DZIE¡ 4: DUBROWNIK – ŠIPAN/ TRSTENIK
Czas wolny na dalsze zwiedzanie Dubrownika. Po południu kontynuacja rejsu ku 
wyspie Šipan lub miasteczka Trstenik, gdzie odpoczywamy i sp´dzamy noc.
 
DZIE¡ 5: ŠIPAN  / TRSTENIK – KORåULA
Wyruszamy w kierunku Korçuli – jednej z najbardziej znanych wysp, miejsca, 
w którym urodził si´ słynny podró˝nik Marco Polo. Przypływamy póênym popo-
łudniem, wykorzystujemy czas wolny na zwiedzanie miasta, nocleg w porcie. 
Korçula to wymarzone miejsce na wakacyjny wypoczynek, miasteczko pełne 
urokliwych uliczek, zabytkowych zakàtków, pomników, pi´knych pla˝, licznych 
nadmorskich knajpek.

DZIE¡ 6: KORåULA – HVAR
WczeÊnie rano odpływamy na Wyspy Pakleni – okazja do popływania. Dociera-
my na Hvar – najdłu˝szà wysp´ Adriatyku. Mo˝emy znaleêç tutaj renesansowà 
katedr´  z oryginalnà wie˝à zdobiàcà pocztówki z wakacji, a  tak˝e najstarszy teatr 
w Europie, powstały w 1612 r. Miasto Hvar jest idealne dla osób spragnionych 
rozrywki – pełne restauracji, barów i kawiarni, które sà otwarte do póênych godzin 
nocnych.

DZIE¡ 7: HVAR – SPLIT
Nast´pnym przystankiem jest wyspa Braç. Mamy okazj´ do pla˝owania w Zlatni 
Rat – na jednej z najsłynniejszych pla˝ Dalmacji. Wizyta w miasteczku Bol. Po 
po∏udniu rozpoczynamy podró˝ z powrotem do Splitu, gdzie sp´dzimy ostatnià 
noc. Split słynie m. in. z pi´knych zachodów słoƒca i wspaniałego usytuowania – 
pomi´dzy morzem i górami. 

DZIE¡ 8: SPLIT 
Po˝egnanie z załogà. Opuszczenie ˝aglowca.
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Apartamenty Astra Istria/Poreč

Istria/Poreč

Istria/Poreč

Istria/Poreč

Istria/Poreč

Istria/Rabač

Apartamenty Lanterna

Hotel Laguna Materada***

Hotel Delfin**

Hotel Plavi***

Kompleks Turystyczny Girandella

POREČ – malownicza miejscowoÊç poło˝ona na Półwyspie Istria, ok. 55 km od Puli. Jedno z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych w Chorwacji, słynàce 
z bardzo dobrych warunków do wypoczynku i interesujàcej, zabytkowej Starówki.

RABAČ – poło˝ony we wschodniej cz´Êci Istrii, w malowniczej zatoczce z malutkimi, ˝wirowymi pla˝ami.

Opis: kompleks apartamentów  usytuowany blisko pla˝y, w dzielnicy Zielona Laguna. W pobli˝u – centrum sportowe, 
wypo˝yczalnia rowerów, łódek, mini golf, windsurfing, plac zabaw dla dzieci, parking. W kompleksie: recepcja, kantor, sejf 
w recepcji (dodatkowa opłata), punkt internetowy (dodatkowa opłata), sklep, restauracja, parking. Mo˝liwoÊç korzystania 
z basenu w pobliskim kompleksie.
Pla˝a: ok. 300-400 m, ˝wirowo-kamienista.
Zakwaterowanie: apartamenty czteroosobowe z łazienkà, TV SAT, telefonem, w pełni wyposa˝onym aneksem kuchen-
nym, lodówkà, ekspresem do kawy, tarasem.

Opis: usytuowane malowniczo na półwyspie Lanterna. Polecamy dla osób, które chcà poznaç prawdziwà Istri´. Kompleks 
trzykondygnacyjnych domków, recepcja, restauracja, bar, sklepy, parking, centrum sportowe, dyskoteka, animacje dla dzieci 
(lipiec-sierpieƒ).
Pla˝a: ok. 300 m, skalista, kamienista, z małymi ˝wirowymi zatoczkami i betonowymi podestami. Pla˝a FKK – ok. 600 m.
Zakwaterowanie: apartamenty dwupokojowe dla maks. 4 osób oraz trzypokojowe dla maks. 6 osób. Wyposa˝one w aneks 
kuchenny, łazienk´, balkon/taras, poÊciel, r´czniki.

Opis: usytuowany na malowniczym półwyspie Poreč – Spadici z pi´knym widokiem w kierunku Starego Miasta, wÊród zie-
leni. Stare Miasto – ok. 4  km. Elegancki, czteropi´trowy hotel posiada: basen kàpielowy z brodzikiem dla dzieci, restauracj´, 
wind´, bar, kawiarni´, tawern´, sal´ TV, parking, korty tenisowe, animacje (lipiec-sierpieƒ).
Pla˝a: ok. 100 m, trawiasta, kamienista.
Zakwaterowanie: pokoje 2 – osobowe z łazienkà, telefonem, TV-SAT, klimatyzacjà, balkonem. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje – ró˝norodny, obfity bufet.

Opis: usytuowany blisko pla˝y. W pobli˝u – centrum sportowe, wypo˝yczalnia rowerów, łódek, mini golf, windsurfing. Usy-
tuowany w dzielnicy Zielona Laguna, Stare Miasto – ok. 6 km. W hotelu: basen, klimatyzowana restauracja, kantor wymiany 
walut, sejf (dodatkowa opłata), dwa bary, taras, sala telewizyjna, „kàcik internetowy” (dodatkowa opłata), dost´p do Wi-Fi 
– w holu (dodatkowa opłata), sklep, fryzjer.
Pla˝a: ok. 50 m, ˝wirowa. Pla˝a FKK – ok. 300 m.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà i balkonem. Mo˝liwoÊç dostawki oraz rezerwacji pokoju z widokiem w kierunku morza.
Wy˝ywienia HB: Êniadania i obiadokolacje – urozmaicony bufet.

Opis: usytuowany przy pla˝y, w dzielnicy Zielona Laguna, pi´ciopi´trowy. W pobli˝u – centrum sportowe, wypo˝yczalnia ro-
werów, łódek, mini golf, windsurfing, plac zabaw dla dzieci, parking, Stare Miasto – ok. 6 km. W hotelu: klimatyzacja, basen, 
restauracja, kantor wymiany walut, sala telewizyjna, „punkt internetowy”, dost´p do Wi-Fi przy recepcji i barze (dodatkowa 
opłata).
Pla˝a: ok. 30 m, ˝wirowa.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, lodówkà (dodatkowa opłata), suszarkà do włosów. Cz´Êç pokoi posiada balkon 
w kierunku morza. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje + napoje do posiłków w cenie (woda, soki, lokalne wina i piwa).

Opis: kompleks usytuowany poÊród zieleni, blisko naturalnej pla˝y oznaczonej Bł´kitnà Flagà. W pobli˝u: korty tenisowe, 
centrum nurkowe, wypo˝yczalnia rowerów, tenis stołowy, mini golf, siatkówka pla˝owa, wypo˝yczalnia łodzi, narty wodne 
oraz wiele innych ciekawych atrakcji. Dodatkowo kompleks oferuje animacje sportowe i rozrywkowe dla dzieci i dorosłych 
(maj-wrzesieƒ). W kompleksie: basen (le˝aki i parasole przy basenie za dodatkowà opłatà), bar, restauracja, kiosk z prasà, 
szafki depozytowe (za dodatkowà opłatà), parking (bezpłatny, niestrze˝ony), punkt internetowy (dodatkowa opłata).
Pla˝a: ˝wirowo-kamienista ok. 50 m od obiektu, oznaczona Bł´kitnà Flagà.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, lodówkà, TV-SAT, balkonem od strony parku. Mo˝liwoÊç dostawki. Cz´Êç pokoi  
z balkonem od strony morza. 
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje – bufet.
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Istria/Pula Verudela

Dalmacja/Biograd na Moru

Dalmacja/Biograd na Moru

Dalmacja/Primošten

Dalmacja/Trogir

Apartamenty Horizont

Hotel Albamaris***

Hotel Zora***

Apartamenty Medena

Hotel Adriatic***

PULA VERUDELA – to malowniczy półwysep poło˝ony zaledwie kilka kilometrów od historycznego centrum Puli. Znajdujà si´ tu urokliwe zatoczki ze ˝wiro-
wymi i skalistymi pla˝ami oraz dobrze wyposa˝one kompleksy wakacyjne. 

BIOGRAD NA MORU – t´tniàce ˝yciem miasteczko usytuowane w Dalmacji, pomi´dzy Zadarem a Âibenikiem. Oferuje bardzo dobre warunki do wypoczynku 
dla turystów w ka˝dym wieku. Jest Êwietnà bazà wypadowà na wycieczki po przepi´knej okolicy.

PRIMOŠTEN – prawdziwa perła Północnej Dalmacji. Małe miasteczko wybudowane na półwyspie. Zachwyca urokliwymi, kamiennymi domami, koÊciołami 
oraz wàskimi, malowniczymi uliczkami. Dodatkowà atrakcjà w okolicy jest niezliczona iloÊç zatok i wysepek.

Opis: kompleks znajduje si´ na Półwyspie Verudela, w cz´Êci „Zlatne Stijene”, posiada basen kàpielowy dla dorosłych  
i dzieci, recepcj´, internet, restauracj´, bar, sklep, korty tenisowe, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, parking, centrum – ok.  
3,5 km. Animacje (lipiec-sierpieƒ).
Pla˝a: ok. 100 m, ˝wirowo-kamienista z betonowymi podestami.
Zakwaterowanie: w szeregowych domkach, na parterze lub na pi´trze, łazienka, aneks kuchenny, TV-SAT, sejf, balkon/
taras, poÊciel, r´czniki. Dost´pne typy: dwupokojowe dla maks. 4 osób, trzypokojowe dla maks. 6 osób.

Opis: usytuowany wÊród zieleni, centrum miasta – ok. 800 m, sklep ok. 200 m, korty tenisowe – ok. 100 m. W obiekcie 
znajduje si´ restauracja z tarasem, winda, recepcja, bar, parking.
Pla˝a: ok. 300 m, kamienista z betonowymi podestami, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, telefonem, lodówkà. Cz´Êç pokoi posiada balkon – na zapytanie. Mo˝liwoÊç 
1 lub 2 dostawek (w typie z balkonem).
Wy˝ywienie HB: Êniadania – bufet, obiadokolacje – kilka zestawów do wyboru, bufet sałatkowy, wino, sok.

Opis: usytuowany ok. 500 m od centrum miasteczka i zaledwie ok. 50 m od morza. Składa si´ z 9 trzypi´trowych budynków. 
W hotelu: restauracja, winda, lobby bar, bar z muzykà na ˝ywo, bar na pla˝y, sklep kosmetyczny (wellness), fitness, sauna, 
basen z rozsuwanà kopułà, bogate zaplecze sportowe, mini klub, zaplecze internetowe, kantor wymiany walut, pralnia, par-
king, punkt wypo˝yczenia samochodów.
Pla˝a: ok. 50 m, ˝wirowo-kamienista, serwis pla˝owy na ˝yczenie (odpłatnie).
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, suszarkà do włosów, TV-SAT, telefonem, klimatyzacjà, balkonem lub tarasem, wenty-
latorem. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: usytuowane poÊród lasu piniowego, w Trogirze – Seget Donji. W pobli˝u – boiska sportowe, tenis stołowy, kort 
tenisowy, wypo˝yczalnia rowerów i sprz´tu wodnego. Wzdłu˝ promenady nadmorskiej – sklepy, tawerny, pizzerie, kawiarnie.
Pla˝a: ok. 100-700 m, skalista z małymi ˝wirowymi zatoczkami, z betonowymi podestami.
Zakwaterowanie: apartamenty dwupokojowe dla maks. 3 osób lub trzypokojowe dla maks. 5 osób, wyposa˝one w aneks 
kuchenny, ekspres do kawy, łazienk´, klimatyzacj´/ogrzewanie, TV-SAT, telefon, poÊciel, r´czniki.

Opis: usytuowany blisko pla˝y, poÊród lasu sosnowego. W pobli˝u znajduje si´ centrum sportowo-rekreacyjne. Animacje  
w miesiàcach lipiec-sierpieƒ.
Pla˝a: ˝wirowa z betonowymi podestami – bezpoÊrednio przy hotelu, piaszczysto-˝wirowa z betonowymi podestami ok. 
50-400 m od budynku.
Zakwaterowanie: pokoje z mo˝liwoÊcià dostawki, klimatyzacjà, TV-SAT, mini barkiem (dodatkowa opłata), łazienkà, su-
szarkà do włosów. Cz´Êç pokoi posiada balkon – na zapytanie.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje – bufet.

TROGIR – urokliwe miasteczko poło˝one w Êrodkowej Dalmacji, oko∏o 27 km od Splitu. Cz´sto nazywane „miastem muzeum” lub „małà Wenecjà”, ze 
wzgl´du na swój Êredniowieczny charakter. W odleg∏oÊci oko∏o 4 km od centrum Trogiru znajduje si´ malowniczo po∏o˝one Seget Donji z wieloma oÊrodkami 
turystycznymi.
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Hotel Bellevue**/***

Hotel Medena**/***

Opis: urokliwy kompleks wakacyjny składajàcy si´ z budynku g∏ównego, budynków bocznych i willi. Usytuowany w lasku pi-
niowym, tu˝ przy pla˝y. W kompleksie: klimatyzowana restauracja, bar, sala telewizyjna, korty tenisowe, boisko do siatkówki, 
plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, kr´gle, baseny kàpielowe z brodzikiem, le˝aki i parasole przy basenie. 
Pla˝a: ok. 20 m, kamienista i piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, telewizjà satelitarnà. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Mo˝liwoÊç ALL INCLUSIVE LIGHT.

Opis: kompleks turystyczny usytuowany w Trogirze – Seget Donji: dwa główne budynki i oddalone o ok. 150 m pawilony, 
recepcja, restauracja, kawiarnia, sejf w recepcji, punkt internetowy, dyskoteka, bar, tenis stołowy, mini golf, parking, korty 
tenisowe, boiska sportowe, wypo˝yczalnia rowerów i sprz´tu wodnego. Centrum miasta ok. 4,5 km.
Pla˝a: ok. 150 m, skalista, kamienista, z betonowymi podestami.
Zakwaterowanie: pokoje I kat. (**) z łazienkà, telefonem, balkonem z widokiem w kierunku parku, TV-SAT; pokoje II kat.
(***) dodatkowo: balkon z widokiem w kierunku morza i klimatyzacja. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Dalmacja/Trogir

Dalmacja/Orebič

CHO1046

Hotel Laguna**
Opis: poło˝ony w zachodniej cz´Êci miasta, tu˝ przy pla˝y ze wspaniałym widokiem na Półwysep Pelješac, składa si´  
z 3 trzypi´trowych budynków z dwoma windami. W pobli˝u znajduje si´ szkoła nurkowania, wypo˝yczalnia sprz´tów spor-
towych. W kompleksie: recepcja, sejf w recepcji, kàcik Wi-Fi, barek, kiosk oraz sklepik z pamiàtkami, kafejka na pla˝y, du˝y 
parking, mo˝liwoÊç wynaj´cia samochodu. Centrum ok. 400 m.
Pla˝a: przy hotelu, ˝wirowo-kamienista.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, balkonem, TV SAT. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

GRADAČ – oÊrodek turystyczny na Riwierze Makarskiej, słynàcy z pi´knych pla˝, które przyciàgajà wielu turystów. Czyste, niebieskie morze sprzyja pływaniu 
oraz nurkowaniu.

Dalmacja/Gradać CHO1096

CHO1095

Apartamenty Bonaca
Opis: kompleks apartamentów, usytuowanych poÊród zieleni. W pobli˝u: plac zabaw dla dzieci i korty tenisowe, sklepy, 
pizzerie, restauracje.
Pla˝a: ok. 180 m, piaszczysto-˝wirowa.
Zakwaterowanie: apartamenty dwupokojowe dla maks. 4 osób, wyposa˝one w klimatyzacj´, TV-SAT, aneks kuchenny, 
lodówk´, łazienk´ oraz taras. 

KLEK – nadmorska miejscowoÊç, poło˝ona w pi´knej zatoce, 90 km od Dubrownika. Otoczona przez wiekowe drzewa oliwne, oleandry i inne roÊliny 
Êródziemnomorskie, jest przeznaczona na rodzinne, spokojne wakacje, z dala od głównych centrów turystycznych.

Dalmacja/Klek CHO1092

Apartamenty Prywatne

Opis: usytuowane w prywatnych domach, na Pó∏wyspie Pelješac, w miejscowoÊciach: Orebiç, Orebiç Perna, Kuçiste, Trpanj.  
Wyposa˝one według gustu poszczególnych właÊcicieli. WłaÊciciel mieszka na terenie posesji. 
Pla˝a:  ok. 50-500 m.
Zakwaterowanie: apartamenty 1, 2, 3 lub 4 pokojowe, od 2 do 8 osób, wyposa˝one w aneks kuchenny, lodówk´, łazienk´, 
balkon lub taras, poÊciel, miejsce parkingowe.

OREBIČ – to malownicza miejscowoÊç przepi´knie poło˝ona w Dalmacji, w południowo – zachodniej cz´Êci półwyspu Pelješac, naprzeciw wyspy Korçula. 
Lokalizacja miasteczka poÊród figowych i cytrusowych drzew, gajów oliwnych, malowniczych zatoczek, a tak˝e ładnych, ˝wirowych pla˝ powoduje, ˝e jest 
to idealne miejsce dla turystów, którzy cenià przyrod´ i wypoczynek. Perna – spokojna cz´Êç Orebiça, ok. 4 km od centrum.

Dalmacja/Orebič Riviera

CHO1099ZDJĘCIE PRZYKŁADOWE
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Kompleks wakacyjny Komodor

Hotel Faraon***

Apartamenty Zaton

Opis: kompleks wakacyjny o standardzie turystycznym, otoczony zielenià, usytuowany w spokojnej okolicy, nad samym 
morzem, w miejscowoÊci Orebiç – Perna, ok. 4 km od centrum. W kompleksie: restauracja, bar, tawerna, sala TV, sklepiki, 
parking, grill bar na pla˝y z muzykà na ˝ywo w sezonie letnim, boisko do siatkówki pla˝owej, koszykówki. 
Pla˝a: własna, ok. 20-100 m od kompleksu, ˝wirowa, z fragmentami betonowych podestów, cz´Êciowo trawiasta.  
W odleg∏oÊci ok. 1,5 km – pla˝a piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje dwu i trzyosobowe z odnowionà łazienkà. Skromnie lecz praktycznie i funkcjonalnie urzàdzone.  
Na ˝yczenie – pokoje o podwy˝szonym standardzie za dopłatà. Oferta rodzinna i bungalowy – na zapytanie.
Wy˝ywienie HB: Êniadania – bufet, obiadokolacje – serwowane. Mo˝liwoÊç ALL INCLUSIVE.

Opis: usytuowany w zachodniej cz´Êci miasteczka Trpanj, poło˝ony zaledwie 20 m od jednej z najładniejszych pla˝ w tym regio-
nie. Składa sí  z trzech osobnych, trzypí trowych budynków. W hotelu: basen dla dorosłych i dzieci, recepcja, sejf (w recepcji), 
pralnia, bezpłatny bezprzewodowy Internet dla goÊci hotelu (w recepcji), parking dla goÊci hotelu, klimatyzowana restauracja  
z tarasem widokowym. W sezonie hotel oferuje dla swoich goÊci wiele atrakcji m.in.: animacje i gry dla dzieci, tenis stołowy, lotki, 
kr´gle, wypo˝yczalnia rowerów oraz kajaków, imprezy przy basenie z muzykà na ˝ywo (lipiec, sierpieƒ).
Pla˝a: ok. 10-20 metrów od hotelu, ˝wirowa z łagodnym zejÊciem do morza.
Zakwaterowanie: pokoje dwuosobowe z mo l̋iwoÊcià dostawki, łazienkà, balkonem, TV, klimatyzacjà, telefonem.
Wy˝ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadania w formie bufetu (07.00-10.00), napoje do posiłków (kawa, herbata, wino białe  
i czerwone, piwo, woda mineralna, soki, napoje gazowane); obiad – w formie bufetu (12.30-14.00), bar przy basenie (otwarty 
10.00-23.00, wino białe i czerwone, piwo, woda mineralna, mro˝ona herbata, soki, napoje gazowane, lokalne napoje alkoholo-
we); podwieczorki od 16.00-17.00 (herbata, kawa, ciasta i ciasteczka, zimne przekàski); kolacja – w formie bufetu (19.00-21.00).

Opis: usytuowane ok. 1 km od miejscowoÊci Zaton, centrum Zadaru – 16 km. W kompleksie: basen kàpielowy dla dorosłych  
i dzieci, recepcja, restauracje, bar, supermarket, sklepy, cukiernia, korty tenisowe, plac zabaw, wypo˝yczalnia rowerów i sprz´tu 
wodnego, mini golf, animacje (lipiec-sierpieƒ), punkt internetowy, parking.
Pla˝a: przy kompleksie, ˝wirowa i piaszczysta z betonowymi podestami.
Zakwaterowanie: apartamenty jedno-, dwu-, i trzypokojowe, na parterze lub pí trze, aneks kuchenny, łazienka, sejf, TV-SAT, 
telefon, balkon lub mały taras, poÊciel, r´czniki. Apartamenty czteros∏oneczkowe posiadajà dodatkowo klimatyzacj́ /ogrzewanie, 
∏àcze internetowe, mikrofalówk´.

TRPANJ – miasteczko poło˝one na Półwyspie Pelješaç, kilkanaÊcie kilometrów od miejscowoÊci Orebiç. Idealne miejsce dla osób, które pragnà sp´dziç 
swoje wakacje z dala od zgiełku du˝ych kurortów. Warto wybraç si´ stàd na wycieczk´ na słynnà Korçul´ lub do Dubrownika.  

ZATON – wioska turystyczna usytuowana pomi´dzy historycznymi miastami: Ninem i Zadarem. Je˝eli szukasz spokoju, krystalicznie czystego morza, cienia 
piniowego lasu, a tak˝e malowniczych krajobrazów – Zaton jest wymarzonym miejscem.

Dalmacja/Orebič – Perna

Dalmacja/Trpanj

Dalmacja/Zaton k. Zadaru
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Hotel Orsan***

Grand Hotel Orebič****     

Pensjonat Villa Perna 

Apartamenty prywatne Olivia

Apartamenty prywatne Ana 

Opis: usytuowany w miejscowoÊci Orebiç, w spokojnej, malowniczej zatoce, ok. 800 m od centrum i ok. 5 km od miasta 
Korçula (połàczenie promowe). Obiekt otoczony ogrodem. W hotelu: recepcja, restauracja, coctail bar, kawiarnia z tara-
sem, basen kàpielowy, bar przy basenie, taras do opalania, plac zabaw, fitness club (ok. 50 m od hotelu), winda, sklep  
z pamiàtkami, sala TV.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy hotelu, ˝wirowa. Serwis pla˝owy – na ˝yczenie, odpłatnie.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, lodówkà, balkonem, klimatyzacjà.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: poło˝ony w spokojnej okolicy, nad malowniczà zatokà, w zachodniej cz´Êci miasteczka.
W obiekcie: restauracja, bar, recepcja, ogród, winda, boisko do siatkówki pla˝owej, boisko do koszykówki, tenis stołowy, 
basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, mini klub dla dzieci, bar przy basenie i przy pla˝y, taras słoneczny, sklep z pamiàtkami, 
wypo˝yczalnia rowerów, taras z le˝akami. Animacje dla dorosłych i dzieci w głównym sezonie.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy hotelu, ˝wirowa. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, klimatyzacjà, lodówkà, telefonem, TV SAT.
Wy˝ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
(10.00-23.00) dost´pne w barze, w ciàgu dnia serwowana kawa. Przekàski i ciastka podawane po południu. 

Opis: pensjonat poło˝ony zaledwie ok. 200 m od kompleksu wakacyjnego Komodor w Orebiç Perna, otoczony zielenià, usy-
tuowany w spokojnej okolicy, ok. 4 km od centrum Orebiça. Doskonała lokalizacja obiektu, ładne pla˝e, bliskoÊç krystalicznie 
czystego morza zach´cajà do przyjazdu tutaj turystów szukajàcych udanego wypoczynku na łonie natury.
Pla˝a: ok. 30 m od obiektu, ˝wirowa. W pobli˝u (ok, 1,5 km od obiektu) znajduje si´ równie˝ pla˝a piaszczysta – rzadko 
spotykana na chorwackim wybrze˝u.
Zakwaterowanie: skromnie urzàdzone pokoje (łó˝ko, szafa, stolik) z łazienkà, balkonem. 
Wy˝ywienie HB: Êniadanie – w formie bufetu, obiadokolacja serwowana – dwa zestawy do wyboru (ka˝dy zestaw składa 
si´ z zupy lub przystawki, dania głównego, bufetu sałatkowego, deseru). Wszystkie posiłki wydawane sà w restauracji 
kompleksu wakacyjnego Komodor.  

Opis: apartamenty usytuowane ok. 130 m od pla˝y, w spokojnej okolicy. W obiekcie: parking, grill. 
Pla˝a: ok. 130 m, kamienista.
Zakwaterowanie: trzypokojowe apartamenty dla maks. 5-6 os. usytuowane na 1 lub 2 pi´trze: dwie sypialnie dwuosobo-
we, pokój dzienny z aneksem kuchennym i 1-2 miejscami do spania, 2 łazienki, pralka, TV SAT, klimatyzacja, balkon.

Opis: apartamenty usytuowane w miejscowoÊci Orebiç.
Pla˝a: ok. 170 m – kamienista, ok. 600 m – piaszczysta.
Zakwaterowanie: dwupokojowe apartamenty dla maks. 4 os. usytuowane na 1 pi´trze: sypialnia 2 osobowa, pokój dzien-
ny z tapczanem 2 os., aneks kuchenny (lodówka, kuchenka mikrofalowa), klimatyzacja,  łazienka, balkon, internet, TV SAT, 
parking.

OREBIČ – idealne miejsce na wypoczynek wÊród wspaniałej przyrody. Polecane równie˝ dla ˝eglarzy oraz amatorów windsurfingu (znakomita „ró˝a wia-
trów”). Orebiç oferuje swoim goÊciom liczne wypo˝yczalnie łódek, kajaków, rowerów, nauk´ ˝eglowania i nurkowania. Latem odbywajà si´ tutaj imprezy 
folklorystyczne i wieczory dalmatyƒskie. Perna – oaza spokoju, po∏o˝ona ok. 4 km od Starego Miasta Orebiç.

Dalmacja/Orebič   

Dalmacja/Orebič   

Dalmacja/Orebič – Perna   

Dalmacja/Orebič   

Dalmacja/Orebič   

CHO1108

CHO1107

CHO2020

 CHO1113

CHO1200

ALL
INCLUSIVE

LIGHT

ALL
INCLUSIVE

EPT



 Obowiązują cenniki oraz szczegółowe opisy oferty dostępne na: www.europol.com.pl

CHORWACJACHORWACJA

55

Hotel Marko Polo****

Hotel Liburna***

Hotel Korčula***

Hotel Park **/***

Kompleks hotelowy Bon Repos **/***                                      

Opis: usytuowany w niedalekiej odległoÊci od centrum miasta Korçula. W obiekcie: recepcja, 2 windy, klimatyzowana restaura-
cja, punkt internetowy, sala konferencyjna, salon pí knoÊci, fitness, wellness, fryzjer, kryty basen kàpielowy, letni basen kàpielowy 
dla dorosłych i dzieci, bar przy basenie, taras słoneczny. Parking – w pobliskim Hotelu Liburna.
Pla˝a: ok. 80 m, kamienista. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, mini barkiem, internetem, TV SAT, sejfem, klimatyzacjà. 
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: poło˝ony w spokojnej okolicy, zaledwie 10 minut od Starego Miasta Korçula. W obiekcie: recepcja, basen kàpielowy,  
2 korty tenisowe, klimatyzowana restauracja, taras słoneczny z widokiem na Stare Miasto (z muzykà na ̋ ywo 2 razy w tygodniu 
w głównym sezonie), tawerna, aperitif bar, bar przy basenie, winda, sala TV, tenis stołowy, 2 korty tenisowe.
Pla˝a: ok. 80 m, kamienista/skalista.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, mini barkiem, TV SAT.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: najstarszy hotel w mieÊcie, zbudowany z zabytkowych kamieni, poło˝ony w bardzo malowniczej okolicy, tu˝ przy nabrze˝u. 
Na Starym MieÊcie, które znajduje sí  za hotelem, zachowało sí  wiele pozostałoÊci z epoki Renesansu, a tak˝e Êredniowiecznych 
budynków i urokliwych uliczek. W mieÊcie odbywa sí  wiele wydarzeƒ kulturalnych – słynne turnieje rycerskie, Festiwal Harmonii 
Dalmatyƒskiej, doroczne procesje religijne itp. W obiekcie: recepcja, taras, coffe bar, klimatyzowana restauracja, aperitif bar, coffe 
bar, bar, punkt internetowy, parking, sejf w recepcji (płatny), 
Pla˝a: ok. 400 m, kamienista.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV SAT, mini barek, telefon.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: usytuowany jest nad samym morzem, zaledwie 5 minut od centrum miasta i ok. 10 minut od głównej promenady. Skła-
da sí  z  dwóch pawilonów, które łàczy główny budynek. W obiekcie: recepcja, sala telewizyjna, aperitif bar, kawiarnia – bar 
oraz główna restauracja z tarasem, punkt internetowy, bilard, sejf w recepcji (płatny). Parking – w pobliskim Hotelu Liburna.  
W pobli̋ u, za opłatà: centrum sportowe (w Hotelu Liburna): korty tenisowe, szkółka tenisowa, mini golf, tenis stołowy oraz 
centrum wellness (w Hotelu Marko Polo): sauna, solarium, zabiegi upí kszajàce, fryzjer, fitness.
Pla˝a: ok. 50 m, kamienista.
Zakwaterowanie: pokoje o standardzie** lub***. 
Pokoje**: łazienka, telefon, TV SAT.
Pokoje***: łazienka, telefon, TV SAT, balkon z widokiem w kierunku morza, mo l̋iwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: usytuowany zaledwie 3 km od miasta Korçula (połàczenie autobusowe), w spokojnej, malowniczej zatoczce. Składa sí   
z 2 pawilonów*** (Jasmin, Cedar) i 2 pawilonów** (Begonija i Cempres). W kompleksie: recepcja, sala TV, punkt interneto-
wy, aperitif bar, restauracja, sklep, parking, basen kàpielowy, dwa korty tenisowe, tenis stołowy, mini golf, boisko do siatkówki 
pla˝owej, plac zabaw dla dzieci, centrum nurkowe przy pla˝y.
Pla˝a: ok. 80 m, kamienista.
Zakwaterowanie: pokoje o standardzie** lub***. 
Pokoje**: łazienka, balkon lub taras.
Pokoje***: łazienka, mini barek, mini lodówka, telefon, TV SAT, balkon lub taras.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Na ˝yczenie, za dopłatà – wy˝ywienie ALL INCLUSIVE.

KORČULA – wymarzone miejsce na wypoczynek. Miasto Korçula znajduje si´ na wyspie o tej samej nazwie, w południowej cz´Êci Dalmacji. Ze wzgl´du 
na malownicze ryneczki i Êredniowiecznà atmosfer´, Korçula cz´sto nazywana jest „małym Dubrownikiem”. Wyspa, obfitujàca w przepi´knà przyrod´, 
przyciàga miłoÊników malowniczych pla˝ i kàpieli morskich.
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Hotel Labineca*** 

Hotel Bella Vista****          

Apartamenty Croatia          

Hotel Sveti Križ***                                                

Opis: usytuowany w miejscowoÊci Gradaç – popularnym oÊrodku turystycznym w południowej cz´Êci słynnej Riwiery Ma-
karskiej. W obiekcie: recepcja, restauracja, Wi-Fi, pralnia, parking, kryty basen kàpielowy, letni basen kàpielowy, sauna, ani-
macje w głównym sezonie, bilard, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, lobby bar, kawiarnia.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy kompleksie, kamienista. 
Zakwaterowanie: pokoje o zró˝nicowanym standardzie – Comfort, Premier, Standard, usytuowane w budynku głównym  
i budynkach bocznych, z łazienkà, TV-SAT, klimatyzacjà, balkonem lub tarasem.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: elegancki hotel z centrum odnowy biologicznej, usytuowany na przepi´knej Riwierze Makarskiej, ok. 30 km od słynnego 
kurortu Makarska. W obiekcie: 2 windy, restauracja, recepcja, lobby bar, taras słoneczny, punkt internetowy, Wi-Fi w lobby 
hotelowym (bezpłatnie), centrum wellness (whirpool, fitness, sauna – bezpłatnie), parking.
W bliskiej odległoÊci od hotelu znajduje si´ wypo˝yczalnia rowerów, skuterów, łódek, centrum nurkowe.
Pla˝a: ok. 50 m, kamienista. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, klimatyzacjà, mini barkiem, TV-SAT LCD, sejfem, telefonem.
Wy˝ywienie HB: Êniadania w formie bufetu, obiadokolacje – wybór z 3 menu, bufet sałatkowy, deser.

Opis: kompleks turystyczny Croatia składa si´ apartamentów i Hotelu Alba. Usytuowany jest nad Kanałem PaÊman, mi´dzy 
Zadarem, a Âibenikiem. W kompleksie: recepcja, klimatyzowana restauracja, aperitif bar, korty tenisowe (bezpłatnie, płatne 
jedynie wypo˝yczenie sprz´tu sportowego). W pobli˝u – mini market, centrum – ok. 300 m.
Pla˝a: ok. 100 m, ˝wirowa.
Zakwaterowanie: dwupokojowe apartamenty dla maks. 4 osób, z aneksem kuchennym, łazienkà, TV-SAT, sejfem, balko-
nem, łàczem internetowym – Wi Fi (za opłatà).

Opis: usytuowany zaledwie ok. 30 metrów od pla˝y, w otoczeniu lasów sosnowych, ok. 3 km od centrum Trogiru. Poło˝ony 
jest na wyspie åiovo połàczonej z làdem mostem. W obiekcie: recepcja, restauracja, ogród, winda, aperitif bar z tarasem  
i Wi Fi, coctail bar na pla˝y, 2 sale konferencyjne, kort tenisowy, centrum wellness (łaênia turecka, siłownia, sauna, jacuzzi, 
basen z podwodnym masa˝em, aromaterapia, fitness), odkryty basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, parking, kantor, sejf 
w recepcji, sala TV.
Pla˝a: 30 m, ˝wirowo-kamienista. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV SAT, klimatyzacjà, dost´pem do internetu.
Wy˝ywienie HB: Êniadania w formie bufetu, obiadokolacje – wybór z menu.

GRADAČ – oÊrodek turystyczny na Riwierze Makarskiej, słynàcy z pi´knych pla˝, które przyciàgajà wielu turystów. Czyste, niebieskie morze sprzyja pływaniu 
oraz nurkowaniu.

DRVENIK – malownicze miasteczko turystyczne poło˝one w południowej cz´Êci Riwiery Makarskiej. Turystów przyciàga pi´kna pla˝a, Êwietne warunki 
wypoczynku oraz mo˝liwoÊç uprawiania licznych sportów wodnych.

SV. FILIP I JAKOV  – malownicze, spokojne  miasteczko poło˝one niedaleko Zadaru. Kusi turystów łagodnym klimatem, czystym, bł´kitnym morzem i bogatà 
roÊlinnoÊcià. Âwietne miejsce wyjazdowe na zwiedzenie najpi´kniejszych zakàtków Êrodkowej Dalmacji.

TROGIR – urokliwe miasteczko poło˝one w Êrodkowej Dalmacji, oko∏o 27 km od Splitu. Cz´sto nazywane „miastem muzeum” lub „małà Wenecjà”, ze 
wzgl´du na swój Êredniowieczny charakter. W odleg∏oÊci oko∏o 4 km od centrum Trogiru znajduje si´ malowniczo po∏o˝one Seget Donji z wieloma oÊrodkami 
turystycznymi, a oko∏o 3 km od centrum – wyspa åiowo z bujnà roÊlinnoÊcià i ∏adnymi pla˝ami.

Dalmacja/Gradać     
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Kompleks Wakacyjny Centinera

Hotel Meteor**** 

Hotel Biokovo***  

Hotel Biokovka***  

Opis: kompleks 3 czterokondygnacyjnych pawilonów mieszkalnych, kryty basen kàpielowy, klimatyzowana restauracja, aperitif 
bar, taras słoneczny, centrum fitness, tenis stołowy, kawiarnia,  parking. Usytuowany w zatoce. Pula – ok. 6 km.
Pla˝a: ok. 50 m, ˝wirowo-kamienista.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, klimatyzacjà, TV SAT. Cz´Êç pokoi (typ B) z balkonem i mo l̋iwoÊcià dostawki. 
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: nowoczeÊnie urzàdzony hotel Meteor mieÊci sí  w malowniczej, nadmorskiej miejscowoÊci Makarska. Oferuje zakwatero-
wanie w elegancko urzàdzonych pokojach. Hotel s∏ynie z doskona∏ej Êródziemnomorskiej kuchni. W obiekcie: recepcja, centrum 
wellness, kryty i odkryty basen kàpielowy, sale konferencyjne, restauracja, bar.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy hotelu, ˝wirowa. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV SAT, klimatyzacjà, mini barkiem, sejfem, telefonem, balkonem.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: usytuowany bardzo dogodnie, tu˝ przy promenadzie nadmorskiej. W obiekcie: recepcja, restauracja, kawiarnia, centrum 
wellness: sauna, solarium, masa˝, salon pí knoÊci. 
Pla˝a: ok. 150 m, ˝wirowa. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, TV SAT, mini barkiem, dost´pem do internetu, klimatyzacjà.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: poło˝ony jest w lasku piniowym, w odległoÊci ok. 50 metrów od pla˝y i około 1 km od centrum miejscowoÊci Makarska.  
W obiekcie: recepcja, aperitif bar, kawiarnia, dwa baseny kàpielowe, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci.
Pla˝a: ok. 50 m, ˝wirowa. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV SAT, telefonem, balkonem.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

BANJOLE – niewielkie miasteczko usytuowane na półwyspie Istria, jest doskonałym miejscem dla entuzjastów morza, kàpieli słonecznych, ˝eglowania  
i w´dkowania. Liczne zatoczki i naturalne pla˝e oraz bliskoÊç popularnego, du˝ego kurortu – Puli, przyciàga turystów w ka˝dym wieku.

MAKARSKA – miasto usytuowane nad Adriatykiem, ok. 60 km na południowy wschód od Splitu, u podnó˝y góry Biokovo. Ze wzgl´du na przepi´kne pla˝e  
i malownicze krajobrazy, uwa˝ane za jedno z najpi´kniejszych w Chorwacji. Wakacyjny raj dla turystów w ka˝dym wieku.

Istria/Banjole

Dalmacja/Makarska      

Dalmacja/Makarska      

Dalmacja/Makarska      
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Apartamenty Holiday Center

Apartamenty Lotus/Europa

Apartamenty Las Americas

Hotel Savoy***

Hotel Mediterranean Sand***

Opis: kompleks wakacyjny składajàcy si´ z trzech tarasowo poło˝onych oÊmiopi´trowych budynków w Santa Margarita. 
W obiekcie winda, basen kàpielowy (10 x 8 m) z wydzielonà cz´Êcià dla dzieci, restauracje, bary, sklep, centrum Roses – ok. 
2 km, mo˝liwoÊç parkowania przy ulicy.
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: apartamenty dwupokojowe dla maks. 5 osób z aneksem kuchennym w przedpokoju, łazienkà, balkonem 
(meble).

Opis: w turystycznej strefie „Los Pinos”, centrum – ok. 1 km, sklep, restauracja, dyskoteka, centrum handlowe – ok. 100 m. 
Dwa budynki, wspólny basen kàpielowy (czynny od 01.06-30.09), taras słoneczny, plac zabaw, recepcja, winda.
Pla˝a: ok. 400 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: apartamenty dwupokojowe dla maks. 4 os. i trzypokojowe dla maks. 6 os., z aneksem kuchennym, 
łazienkà, balkonem. Urzàdzone w rustykalnym stylu.

Opis: w dzielnicy La Plantera, w kompleksie: basen kàpielowy na dachu, du˝y taras słoneczny z le˝akami, recepcja, winda, 
sklep, restauracja, mo˝liwoÊç parkowania przy kompleksie, centrum – ok. 2 km, Los Pinos – ok. 600 m.
Pla˝a: ok. 800 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: apartamenty dwupokojowe dla maks. 4 osób z aneksem kuchennym, łazienkà, TV, małym balkonem, 
poÊcielà, r´cznikami.

Opis: usytuowany w pobli˝u centrum, pla˝y, sklepów, restauracji i barów. Kilka minut od dyskotek. W hotelu: recepcja (sejf), 
winda, kawiarnia, sala TV, restauracja, basen kàpielowy, bar przy basenie, le˝aki (iloÊç ograniczona), parking, w głównym 
sezonie animacje. 
Pla˝a: ok 50 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, TV SAT, klimatyzacjà, balkonem. Mo˝liwoÊç 2 dostawek.
Wy˝ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu (piwo, wino, woda do głównych posiłków), lo-
kalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barze (10.30-23.00), popołudniowe ciepłe i zimne przekàski (15.30-18.30), lody 
dla dzieci (12.00-19.00).

Opis: dogodnie usytuowany w pobli˝u restauracji, sklepów, dyskotek. W hotelu: recepcja, winda, bar, restauracja, sala 
TV, łàcze internetowe, taras słoneczny z basenem kàpielowym, brodzik dla dzieci, bar, parasole i le˝aki przy basenie (iloÊç 
ograniczona), bilard, masa˝e.
Pla˝a: ok 50 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV SAT, telefonem, mini barkiem, łàczem internetowym, balkonem/tarasem, klima-
tyzacjà. Mo˝liwoÊç 2 dostawek.
Wy˝ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadania, obiady, kolacje w formie bufetu (piwo, wino, woda do głównych posiłków), 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barze (10.30-23), popołudniowe ciepłe i zimne przekàski (15.30-18.30), lody 
dla dzieci (12.00-19.00).

ROSES – miejscowoÊç turystyczna wybrze˝a Costa Brava, poło˝ona na skraju szerokiej Zatoki Roses, oddalona od Barcelony o ok. 160 km, ze wspaniałà 
4-kilometrowà pla˝à oraz doskonałymi warunkami do uprawiania sportów wodnych.

BLANES – słynie z ładnej, piaszczystej pla˝y – jednej z najdłu˝szych na wybrze˝u oraz z malowniczego ogrodu botanicznego „Morze i Mirt”. Znajdziecie tu 
Paƒstwo równie˝ przystaƒ jachtowà oraz długà na 4 km promenad´ nadmorskà.

LLORET DE MAR – najbardziej znany kurort na „Dzikim Wybrze˝u”. Posiada ponad 200 hoteli, klubów, dyskotek, barów i setki sklepów. Urokliwe, wàskie 
uliczki prowadzà do głównej alei palmowej Passeig Verdaguer – najbardziej eleganckiej promenady na Costa Brava.

Costa Brava/Roses St. Margarita
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Hotel Cartago Nova***

Hotel Amaraiqa***

Hotel Rosa Nautica***

Hotel Caprici***

Hotel Riviera***

MALGRAT DE MAR – miejscowoÊç wypoczynkowa poło˝ona ok. 60 km od Barcelony, z bogatà infrastrukturà turystycznà. S∏ynie ze wspania∏ej długiej pla˝y 
oraz nadbrze˝nej promenady, przy której znajdujà si´ liczne sklepy, bary i restauracje. 

Opis: basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, windy, restauracja, bar, sala TV, łàcze internetowe, bilard, animacje (lipiec, 
sierpieƒ). Centrum – ok. 1 km.
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, telefonem, klimatyzacjà, balkonem. Mini barek i sejf odpłatnie. Mo˝liwoÊç  
1 lub 2 dostawek.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Mo˝liwoÊç wy˝ywienia FB (Êniadania, obiady, kolacje).

Opis: usytuowany przy samej pla˝y, ok 400 m od centrum Malgrat de Mar, wzdłu˝ nadmorskiej promenady gdzie ciàgnà 
si´ restauracje, bary, kluby oraz kolejka łàczàca miejscowoÊci turystyczne Costa Brava m.in. z  Barcelonà (nie kursuje nocà). 
W hotelu: recepcja, restauracja, bar z TV, sala wypoczynkowa, winda, basen kàpielowy z wydzielonà cz´Êcià dla dzieci, bar 
przy basenie, taras słoneczny z le˝akami (iloÊç ograniczona), sauna, w głównym sezonie animacje dzienne i wieczorne m.in. 
aerobik, dart, piłka no˝na, tenis stołowy, mini golf, wypo˝yczalnia rowerów, kr´gle, karaoke, muzyka na ˝ywo. Plac zabaw 
dla dzieci.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy hotelu, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, małym sejfem, TV-SAT, klimatyzacjà, balkonem/tarasem. Mo˝liwoÊç  
2 dostawek.
Wy˝ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadania, obiady i kolacje – piwo, wino, woda mineralna, kawa, herbata, ciepłe i zimne 
przekàski w barze przy basenie (10.00-18.30), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, goràca czekolada w barze 
(10.00.23.30).

Opis: bezpoÊrednio przy promenadzie nadmorskiej, w hotelu: recepcja, 2 windy, bar, sala TV, siłownia, bilard, automaty do gier, 
jadalnia, du˝y basen kàpielowy z tarasem słonecznym le˝akami i parasolami (iloÊç ograniczona), w głównym sezonie 2, 3 razy  
w tyg. animacje dla dorosłych i dzieci.
Pla˝a: ok 50 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, klimatyzacjà (1.07-31.08), TV-SAT, balkonem. Mo l̋iwoÊç 2 dostawek. 
Wy˝ywienie FB: Êniadania, obiady, kolacje w formie bufetu.

Opis: posiada basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, taras słoneczny, restauracj́ , bar, wind´, saĺ  TV, saun´, mini klub dla dzieci 
(lipiec-sierpieƒ), bilard, plac zabaw, parking. Centrum – ok. 500 m, stacja kolejki do Barcelony – ok. 50 m.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy hotelu.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, klimatyzacjà, telefonem, sejfem (odpłatnie), balkonem. Mo l̋iwoÊç 1 lub 2 do-
stawek.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Mo l̋iwoÊç wy˝ywienia FB (Êniadania, obiady, kolacje).

Opis: bezpoÊrednio przy promenadzie, posiada basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, taras słoneczny, restauracj́ , windy  
z panoramicznym widokiem, sejf w recepcji (płatny), bar, bilard, tenis stołowy, sala TV, plac zabaw dla dzieci, miejsca parkingowe 
za hotelem (iloÊç ograniczona), animacje (lipiec-sierpieƒ). Centrum miasta – ok. 1 km.
Pla˝a: ok. 100 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, telefonem, klimatyzacjà, balkonem. Mo l̋iwoÊç 2 dostawek.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Mo l̋iwoÊç wy˝ywienia FB (Êniadania, obiady, kolacje).

SANTA SUSANNA – niewielka miejscowoÊç poło˝ona w północnej Hiszpanii, sàsiadujàca z Malgrat de Mar, charakteryzujàca si´ rozległà piaszczystà pla˝à  
i biegnàcà wzdłu˝ niej nadmorskà promenadà z licznymi sklepikami i knajpkami.

Costa Brava/Malgrat de Mar

Costa Brava/Malgrat de Mar

Costa Brava/Malgrat de Mar

Costa Brava/Santa Susanna

Costa Brava/Santa Susanna
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Hotel Catalonia***

Apartament Habitat

Hotel Continental**

Apartament Jeremias

Hotel Summer****

Hotel Marisol**

Opis: poło˝ony ok. 500 m od centrum miasta. W hotelu: basen kàpielowy z wydzielonà cz´Êcià dla dzieci, restauracja, winda, 
sala TV, bilard, bar, Internet (w recepcji, płatny), dyskoteka. 
Pla˝a: ok. 300 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, telefonem, balkonem. Mini barek, sejf i klimatyzacja – dodatkowo płatne. 
Mo l̋iwoÊç 1 lub 2 dostawek.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Mo l̋iwoÊç wy˝ywienia FB (Êniadania, obiady, kolacje).

Opis: kompleks wakacyjny, w pierwszej linii brzegowej, basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, ogród, restauracja, sklep,  
w pobli˝u – korty tenisowe, centrum handlowe – ok. 700 m. 
Pla˝a: w pobli˝u, piaszczysta.
Zakwaterowanie: w apartamentach dwupokojowych (dla maks. 4 osób), trzypokojowych (dla maks. 6 osób) z aneksem 
kuchennym, łazienkà, balkonem.

Opis: poło˝ony 100 m od centrum Calella, posiada basen dla dorosłych i dzieci na dachu, bar przy basenie, bar-kawiarnie, 
recepcj´, bilard.
Pla˝a: 200 m od hotelu, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, balkonem, sejfem. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: kompleks wakacyjny poło˝ony przy hotelu Jeremias (ok. 50 m) – dost´pny basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, plac 
zabaw dla dzieci, bar, restauracja, parking (odpłatnie). Centrum handlowe – ok. 800 m.
Pla˝a: ok. 100 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: apartamenty dwupokojowe (dla maks. 4 osób) i trzypokojowe (dla maks. 6 osób) z aneksem kuchen-
nym, łazienkà, klimatyzacjà, TV, balkonem, poÊcielà.

Opis: przytulny z rodzinnà atmosferà, poło˝ony w spokojniejszej cz´Êci Calelli. ok. 300 m od promenady nadmorskiej. W hote-
lu: recepcja (sejf), restauracja, winda, bar, kawiarnia, łàcze internetowe, sala telewizyjna, taras słoneczny, basen kàpielowy, 
parasole i le˝aki przy basenie (iloÊç ograniczona), tenis stołowy, bilard, w głównym sezonie animacje. 
Pla˝a: ok 300 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, małym sejfem, łàczem internetowym, balkonem/tarasem, klimatyzacjà. 
Mo˝liwoÊç 2 dostawek.
Wy˝ywienie: do wyboru – HB (Êniadania i obiadokolacje), FB (Êniadania, obiady, kolacje) lub All Inclusive – w formie bufetu.

Opis: po∏o˝ony ok. 100 m od centrum, posiada basen kàpielowy dla dzieci i dorosłych, bar przy basenie, recepcj´.
Pla˝a: ok. 150 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà. Cz´Êç pokoi posiada balkon.
Wy˝ywienie BB: Êniadania – bufet.

CALELLA – stolica wybrze˝a, przyciàgajàca co roku amatorów dobrej zabawy dzi´ki niezliczonej iloÊci restauracji, dyskotek oraz klubów nocnych. To miejsce, 
w którym dobrze czujà si´ turyÊci w ka˝dym wieku.

ALCOCEBER – to typowa hiszpaƒska miejscowoÊç, poło˝ona na po∏udniu, na wybrze˝u Costa de Azahar. Piaszczyste pla˝e i Êwietna infrastruktura turystycz-
na przyciàgajà tutaj turystów z całego Êwiata. 

Costa Azahar/Alcoceber

Costa Azahar/Alcoceber

Costa Brava/Calella

Costa Brava/Calella

Costa Brava/Calella

Costa Brava/Calella
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Hotel Fergus Plaza Paris**** 

Hotel Fergus Espanya***  

Hotel Montemar ***   

Hotel Florida Park***

Opis: dogodnie usytuowany w centrum miasta, zaledwie ok. 300 m od pla˝y. Posiada basen kàpielowy, restauracj´, kawiar-
ni´, centrum SPA z ró˝norodnà ofertà zabiegów, siłowni´. 
Pla˝a: ok. 300 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, klimatyzacjà, balkonem.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Na ̋ yczenie – 3 posiłki dziennie lub wy˝ywienie ALL INCLUSIVE.

Opis: usytuowany w zabytkowej cz´Êci miejscowoÊci Calella. Posiada 100 pokoi rozlokowanych na 6 pi´trach, recepcj´, 
restauracj´, bar, sal´ TV, basen kàpielowy na dachu skàd rozciàga si´ przepi´kny widok na miasto. W głównym sezonie – 
animacje. 
Pla˝a: hotel poło˝ony tu˝ przy pla˝y.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, telefonem, klimatyzacjà, łàczem internetowym (płatnym), małym sejfem. 
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Na ̋ yczenie – 3 posiłki dziennie lub wy˝ywienie ALL INCLUSIVE.

Opis: hotel w pełni klimatyzowany, usytuowany w spokojnej cz´Êci Pineda de Mar, w odległoÊci zaledwie ok. 300 m od 
centrum miasta i pla˝y. W obiekcie: recepcja, restauracja, bar, winda, sala TV, ogród z basenem kàpielowym dla dorosłych  
i dzieci, plac zabaw, tenis stołowy, bilard. W głównym sezonie letnim – cz´ste animacje dla dorosłych, m. in. pokazy flamen-
co, muzyka na ˝ywo. Animacje dla dzieci. 
Pla˝a: ok. 300 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, TV-SAT, balkonem, klimatyzacjà.
Wy˝ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, napoje bezalkoholowe do posiłków, przekàski 
przy basenie (10.30-12.00), kawa, herbata i ciasteczka (16.30-17.30), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (12.00-
24.00). Na ˝yczenie – wy˝ywienie 2 x dziennie lub 3 x dziennie.   

Opis: hotel bardzo dogodnie usytuowany, znany wÊród turystów z dobrej kuchni. W obiekcie: basen kàpielowy dla dorosłych  
i dzieci, kryty basen, taras słoneczny, restauracja, bar, windy, sala TV, łàcze internetowe, plac zabaw dla dzieci, parking (płat-
ny), sauna i jacuzzi, animacje (lipiec-sierpieƒ), mini klub, dyskoteka, przystanek autobusowy – ok. 100 m.
Pla˝a: ok. 75 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV-SAT, telefonem, klimatyzacjà, balkonem.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Na ˝yczenie – 3 posiłki dziennie.

Costa Brava/Lloret de Mar            

Costa Brava/Calella             

Costa Brava/ Pineda de Mar                         

Costa Brava/Santa Susanna                          
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LLORET DE MAR  – to chyba najbardziej znany kurort na „Dzikim Wybrze˝u”. Posiada kilkaset hoteli, klubów, dyskotek, barów i setki sklepów. Urokliwe, wàskie 
uliczki prowadzà do głównej alei palmowej Passeig Verdaguer – najbardziej eleganckiej promenady na Costa Brava.

CALELLA – co roku przyciàga amatorów dobrej zabawy dzi´ki niezliczonej iloÊci restauracji, knajpek, dyskotek oraz klubów nocnych. Oferuje ładnà, piaszczystà 
pla˝´. To miejsce, w którym dobrze czujà si´ turyÊci w ka˝dym wieku.

PINEDA DE MAR   – miejscowoÊç wypoczynkowa poło˝ona ok. 55 km od Barcelony. Oferuje piaszczystà pla˝´, bł´kitnà, czystà wod´, dyskoteki, nocne kluby 
i kawiarnie, sympatycznà atmosfer´ i ciekawe okolice do zwiedzania.

SANTA SUSANNA – znana miejscowoÊç wypoczynkowa, sàsiadujàca z Malgrat de Mar, charakteryzujàca si´ rozległà piaszczystà pla˝à i długà nadmorskà 
promenadà z licznymi sklepikami i knajpkami.

LLORET DE MAR CALELLA PINEDA DE MAR SANTA SUSANNA
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Hotel Modern****

Hotel Europa****

Hotel Astoria***

MAMAIA – jeden z najwa˝niejszych kurortów w Rumuni. Od maja do paêdziernika mo˝na tutaj uprawiaç sporty wodne, głównie nurkowanie i windsurfing,  
a ∏adna piaszczysta pla˝a przyciàga amatorów s∏onecznych kàpieli. Liczne bary, restauracje i lokale nocne otwarte sà do póênych godzin. 

EFORIE NORD – popularny kurort wypoczynkowy, ok. 15 km od Konstancy, poło˝ony pomi´dzy słonym jeziorem Techirghiol i Morzem Czarnym. Szeroka 
piaszczysta pla˝a zaprasza do słonecznych kàpieli, a liczne kluby, dyskoteki, restauracje i bary do nocnych szaleƒstw.

Opis: usytuowany wÊród zieleni, posiada basen kàpielowy, restauracj´, bar, recepcj´, sal´ konferencyjnà, parking. W pobli˝u 
– sklepy, restauracje, tawerny, bary, korty tenisowe, jezioro Siutghiol.
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, suszarkà, mini barkiem, klimatyzacjà, TV-SAT, telefonem, balkonem. Mo˝liwoÊç 1 do-
stawki.
Wy˝ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, w barze przy basenie w godz. 9.00-23.00 oraz 
podczas obiadu i kolacji – lokalne napoje alkoholowe (wino i piwo) i bezalkoholowe (soki, woda mineralna, herbata, kawa).

Opis: w północnej cz´Êci miejscowoÊci, w hotelu: ogród, sejf (płatny), restauracja, basen kàpielowy z brodzikiem, bary, 
pralnia, salon pi´knoÊci, parking, centrum odnowy biologicznej Ana Aslan (płatne), klub jachtowy, wypo˝yczalnia sprz´tu 
wodnego na pla˝y, wieczorki taneczne. W pobli˝u bary, restauracje, sklepy.
Pla˝a: ok. 200 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, suszarkà, mini barkiem, TV-SAT, telefonem, balkonem z widokiem w kierunku morza. 
Mo˝liwoÊç 1 dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: poło˝ony w centrum Eforie Nord, wÊród zieleni. W hotelu: restauracja, bar, parking, sejf w recepcji (płatny). W pobli˝u: 
wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego, klub jachtowy, korty tenisowe, baseny kàpielowe, boiska sportowe, mini golf, kursy nawigacji  
i nurkowania, centrum odnowy biologicznej Ana Aslan (płatne).
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, suszarkà, mini barkiem, TV-SAT, telefonem, balkonem. Mo˝liwoÊç 1 lub 2 dostawek.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Morze Czarne/Mamaia

Morze Czarne/Eforie Nord

Morze Czarne/Eforie Nord

RUM0001

RUM0002

RUM0003

ALL
INCLUSIVE

LIGHT

ALL
INCLUSIVE
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S¸OWENIA

Apartament Salinera

Hotel Histrion****

Hotel Grand Bernardin*****

STRUNJAN – jest poło˝ony nad brzegiem morza i to właÊnie morska woda oraz zdrowy klimat sà podstawà zabiegów i terapii leczniczych w tej 
miejscowoÊci. Lokalizacja w centrum parku krajobrazowego, wÊród zieleni, w spokojnej okolicy sprawia, ˝e mo˝na tu odpoczàç od codziennoÊci. 

PORTOROŻ – malowniczo poło˝ony, jeden z najbardziej znanych kurortów w tej cz´Êci Europy. Przyciàga rzesze turystów swojà doskonałà infrastrukturà 
turystycznà, przepi´knymi widokami i bardzo dobrà bazà zabiegów wellness. 

Opis: kompleks turystyczny usytuowany bezpoÊrednio przy pla˝y, wÊród zieleni, w spokojnej okolicy, ok. 6 km od Aquaparku. 
Składa si´ z głównego budynku hotelowego (restauracja, kryty, płatny basen kàpielowy czynny za wyjàtkiem lipca, centrum 
SPA) oraz willi z niezale˝nymi apartamentami. Na terenie kompleksu: odkryty basen kàpielowy, parking, animacje (lipiec-
sierpieƒ).
Pla˝a: ok. 200-400 m, prywatna, z betonowymi podestami.
Zakwaterowanie: apartamenty jednopokojowe dla maks. 4 os. lub dwupokojowe dla maks. 6 os., z aneksem kuchennym, 
łazienkà, TV-SAT, telefonem, balkonem/tarasem, poÊcielà, r´cznikami. Mo˝liwoÊç wykupienia wy˝ywienia ALL INCLUSIVE!

Opis: poło˝ony w centrum kompleksu Bernardin, z własnym portem jachtowym, recepcjà, restauracjà, basenem kàpielowym, 
kawiarnià, parkingiem. Trzypi´trowy budynek z windami usytuowany ok. 1,5 km od Portoro˝ i ok. 1,5 km od Piran. Animacje 
(lipiec-sierpieƒ). W pobliskim hotelu Grand Bernardin funkcjonuje centrum SPA PARADISE z niezwykle bogatà ofertà zabie-
gów (odpłatnie).
Pla˝a: przy hotelu, betonowe podesty.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, TV-SAT, mini barkiem, klimatyzacjà, balkon z widokiem w kierunku morza 
(za dopłatà) lub na port jachtowy. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje – bufet.

Opis: elegancki, 12 pi´trowy hotel, zbudowany tarasowo na skałach, z widokiem na morze. Usytuowany ok. 1,5 km od 
centrum Portoro˝. W obiekcie: kryty basen kàpielowy z podgrzewanà wodà (czynny poza lipcem i sierpniem), restauracje, 
windy, bar, kawiarnia, taras, sauna, korty tenisowe, parking, park wodny Laguna Park – ok. 50 m.
Pla˝a: przy hotelu, betonowe podesty.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, telefonem, TV-SAT, klimatyzacjà, balkonem, mini barkiem, łàczem internetowym.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje – bufet.

Adriatyk/Strunjan k. Portoroż
SLW0004

Adriatyk/Portoroż

Adriatyk/Portoroż

SLW0002

SLW0001
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GRECJA

Apartamenty

Hotel Orea Eleni***

Opis: kilkupí trowe budynki usytuowane w Katerini-Paralia.
Pla˝a: ok. 50-300 m, piaszczysto – ˝wirowa
Zakwaterowanie: apartamenty jednopokojowe dla maks. 3-4 os. dwupokojowe dla maks. 6 os., z  aneksem kuchennym, 
łazienkà, balkonem lub tarasem, poÊcielà.

Opis: usytuowany w dzielnicy Katerini-Paralia, posiada  basen kàpielowy, recepcj´, restauracj´, bar, w pobli˝u – plac zabaw 
dla dzieci. W hotelu, w sezonie organizowane sà wieczory greckie.
Pla˝a: ok. 100 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà (suszarkà), telefonem, TV-SAT, klimatyzacjà, sejfem, balkonem, mini barkiem. Mo-
˝liwoÊç 1 dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania – bufet, obiadokolacje – serwowana + bufet sałatkowy.

KATERINI-PARALIA – najbardziej znana miejscowoÊç wypoczynkowa Riwiery Olimpijskiej, poło˝ona u podnó˝a Olimpu, w odległoÊci ok. 50 km od Salo-
nik. Dzielnica Katerini-Paralia jest ulubionym celem podró˝y oferujàcym wiecznie t´tniàce ˝yciem uliczki, du˝à iloÊç klubów, restauracji, kawiarni, tawern  
i sklepów.

Hotel Club Calimera Simantro****

Hotel Macedonian Sun***

Apartamenty Villa George

Opis: kompleks poło˝ony w północno-zachodniej cz´Êci Półwyspu Kassandra, ok 10 km od miasteczka Nea Fokea, gdzie 
znajdujà si´ bary, sklepy itp. Na terenie kompleksu: 4 baseny kàpielowe, 2 bary, boiska do piłki no˝nej, siatkówki, tenisa,  
siłownia, SPA, masa˝e (płatne), animacje, recepcja, sala TV, taras słoneczny, mini club dla dzieci, parking, ogród, mini market.
Pla˝a: piaszczysta, łagodne zejÊcie, przy hotelu.
Zakwaterowanie: pokoje dwuosobowe z klimatyzacjà, TV-SAT, sejfem (płatny), mini barkiem, telefonem, tarasem/balko-
nem, łazienkà, suszarkà do włosów. Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadania, obiady i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej; napoje bezalkoholowe  
i lokalne alkohole mi´dzy 10.30 a 24.00 w wybranych barach; po południu kawa, herbata, ciastka.

Opis: usytuowany na Półwyspie Kassandra, centrum Kallithea – ok. 1 km. W kompleksie: basen kàpielowy, restauracja, bar, 
kort tenisowy, tenis stołowy, boisko do siatkówki pla˝owej, mini golf, sporty wodne, parking, plac zabaw dla dzieci
Pla˝a: ok. 300 m, piaszczysto-˝wirowa.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà (suszarkà), telefonem, TV-SAT, klimatyzacjà, sejfem, balkonem, mini barkiem. 
Mo˝liwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje – bufet.

Opis: usytuowane ok. 2 km od centrum, w kompleksie: basen kàpielowy, recepcja, restauracja, bar, sklep, sejf (odpłatnie), 
plac zabaw dla dzieci, siatkówka pla˝owa, tenis stołowy.
Pla˝a: bezpoÊrednio przy kompleksie, piaszczysta, serwis pla˝owy – na ˝yczenie (odpłatnie).
Zakwaterowanie: apartamenty dwupokojowe dla maks. 3 lub 4 osób, z aneksem kuchennym, łazienkà, TV, balkonem, 
poÊcielà. Mo˝liwoÊç korzystania z klimatyzacji (odpłatnie). Mo˝liwoÊç rezerwacji dostawki – na zapytanie, za dopłatà.

CAP SANI – niewielkie miasteczko na półwyspie Chalkidiki, znane z pi´knych piaszczystych pla˝, wspaniałych krajobrazów, sprzyja pieszym wycieczkom  
i spacerom.

KALLITHEA – miejscowoÊç malowniczo po∏o˝ona na półwyspie Chalkidiki, znana z pi´knych pla˝, wielu luksusowych oÊrodków i bujnego ˝ycia nocnego  
w sezonie letnim. Usytuowana ok. 95 km od Salonik.

KRIOPIGI – kameralna miejscowoÊç turystyczna usytuowana na Płw. Kassandra, 90 km od Salonik w otoczeniu lasów piniowych, pomi´dzy miastami 
Kallithea i Polichrono. Stanowi doskonalà baz´ wypadowà na Płw. Athos, do Jaskini Petrolona, czy pobliskiej Kallithei.

Riwiera Olimpijska/Katerini-Paralia

Riwiera Olimpijska/Katerini-Paralia

Chalkidiki/Cap Sani

Chalkidiki/Kallithea

Chalkidiki/Kriopigi

GRE0005

GRE0009

GRE0117

GRE0012

GRE0014

ZDJĘCIE PRZYKŁADOWE

ALL
INCLUSIVE

LIGHT

ALL
INCLUSIVE

EPT



 Obowiązują cenniki oraz szczegółowe opisy oferty dostępne na: www.europol.com.pl 65

GRECJAGRECJA

Hotel Simeon***

Hotel Philippos*** 

Hotel Giannoulis*** 

Hotel Poseidon***  

Hotel Denis**   

METAMORFOZIS – miejscowoÊç wypoczynkowa usytuowana w malowniczej  zatoce Torones, pomi´dzy półwyspami Kassandra i Sithonia. Złociste pla˝e, 
bł´kitne, krystaliczne morze sprawiajà, ˝e kurort jest uwa˝any za jeden z najpi´kniejszych w północnej Grecji.  

KATERINI-PARALIA  – jedna z najbardziej znanych miejscowoÊci wypoczynkowych w Grecji. T́ tniàca ˝yciem, poło˝ona na Rivierze Olimpijskiej, u podnó˝a 
Olimpu. Oferuje du˝à iloÊç klubów, restauracji, kawiarni, tawern i sklepów oraz piaszczyste i szerokie pla˝e zach´cajàce do pla˝owania i wypoczynku.  

KORINOS  – miejscowoÊç wypoczynkowa na Riwierze Olimpijskiej. Piaszczysta pla˝a ze złotym piaskiem, typowe greckie tawerny oraz malownicza okolica 
zapewnià udany letni wypoczynek. To równie˝ dobry punkt wypadowy na wycieczki po kraju.

Opis: basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, bar przy basenie, bar, sala telewizyjna, plac zabaw dla dzieci, sejf (w recepcji), 
łàcze internetowe (Wi-Fi) w holu (za dodatkowà opłatà), boisko do siatkówki.
Pla˝a: ok 50 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà,TV-SAT, telefonem, lodówkà, klimatyzacjà, balkonem lub tarasem.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje – bufet. Mo˝liwoÊç wykupienia wersji All Inclusive.

Opis: usytuowany bardzo dogodnie, w centrum Katerini – Paralia, zaledwie 200 m od pla˝y. Skromnie lecz praktycznie 
urzàdzony. W obiekcie: sala TV, recepcja.
Pla˝a: ok. 200 m, piaszczysta
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, lodówkà, balkonem.
Wy˝ywienie HB: Êniadanie w formie bufetu, obiadokolacja – danie główne, bufet sałatkowy, deser.

Opis: nowoczesny hotel poło˝ony wÊród zieleni, przy jednej z pi´kniejszych pla˝ tego regionu. W pobli˝u obiektu: kluby, ka-
wiarnie, restauracje. W obiekcie: restauracja, bar, recepcja, basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, bar przy basenie, parking.
Pla˝a: ok. 50 m, piaszczysta
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, lodówkà, mini barkiem, klimatyzacjà, TV LCD, telefonem, dost´pem do internetu.
Wy˝ywienie BB: Êniadanie w formie bufetu.

Opis: hotel usytuowany w samym centrum Katerini – Paralia,  w pobli˝u knajpek i sklepów. Posiada 28 pokoi. W obiekcie: 
restauracja, bar, sala TV, recepcja, strefa Wi-Fi.
Pla˝a: ok. 80 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, klimatyzacjà, telefonem, lodówkà, balkonem.
Wy˝ywienie HB: Êniadanie w formie bufetu, obiadokolacja – danie główne, bufet sałatkowy, deser.

Opis: poło˝ony w miejscowoÊci Korinos, około 1 km od centrum Paralii. W obiekcie: restauracja, sala TV, recepcja, winda, 
basen kàpielowy, ogród. 
Pla˝a: ok. 400 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, lodówkà, TV, klimatyzacjà.
Wy˝ywienie HB: Êniadanie i obiadokolacja serwowana.

Chalkidiki/Sitonia-Metamorfosis

Riwiera Olimpijska/Katerini-Paralia   

Riwiera Olimpijska/Katerini-Paralia   

Riwiera Olimpijska/Katerini-Paralia      

Riwiera Olimpijska/Korinos         

GRE0030

GRE0010

GRE0022

GRE0021

GRE0023
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Kompleks wakacyjny  Castello

Hotel Adria**

Hotel Sidro**  

Apartamenty Val

Opis: usytuowany w niewielkiej odległoÊci od pla˝y, ok. 400 m od centrum Baru. W kompleksie: recepcja, restauracja, kawiarnia, 
bar, sala konferencyjna, sauna, salka gimnastyczna, gabinet masa˝u, bezpłatny internet (Wi-Fi) w barze. 
Pla˝a: najbli̋ sza ok. 300 m, ˝wirowa, serwis pla˝owy – na ˝yczenie, odpłatnie. Ok. 400 m od kompleksu – pla˝e: City Beach  
i Šušanj Beach. Na pla˝y mieÊci sí  kilka barów, restauracji, kàcik dla dzieci, boiska sportowe. 
Pokoje: z łazienkà, TV SAT. Cz´Êç pokoi zacienionych, utrzymujàcych latem ni̋ szà temperatur´, wychodzàcych na tzw. komin 
Êwietlny.
Wy˝ywienie HB: Êniadanie w formie bufetu, obiadokolacja serwowana.

Opis: usytuowany ok. 400 m od morza, w spokojnej cz´Êci Baru – Šušanj. GoÊcie mogà zrelaksowaç si´ w cieniu winoroÊli 
i kiwi na przestronnym tarasie hotelowym. 
Pla˝a: najbli˝sza ok. 400 m, ˝wirowa. Ok. 400-500 m od hotelu – pla˝e: City Beach i Šušanj Beach. Na pla˝y mieÊci si´ kilka 
barów, restauracji, kàcik dla dzieci, boiska sportowe. 
Pokoje: z łazienkà, telefonem, lodówkà, balkonem. Na ˝yczenie – klimatyzacja za niewielkà dopłatà. 
Wy˝ywienie HB: Êniadanie kontynentalne, obiadokolacja serwowana.

Opis: poło˝ony w malowniczym parku z Êródziemnomorskà roÊlinnoÊcià, w pobli˝u morza i w niedu˝ej odległoÊci od centrum 
miasta. W hotelu: recepcja, winda, restauracja z dwoma tarasami z widokiem na park, gdzie odbywajà si´ wieczorki tanecz-
ne, restauracja z tradycyjnà kuchnià czarnogórskà, kawiarnia, obok hotelu parking, oÊwietlane boiska do koszykówki (które 
mogà byç równie˝ u˝ywane do piłki r´cznej, siatkówki, piłki no˝nej), oÊwietlane korty tenisowe.
Pla˝a: najbli˝sza City Beach ok. 250 m, ˝wirowa, ˝wirowo-kamienista, łagodnie schodzàca do morza, serwis pla˝owy – na 
˝yczenie (odpłatnie).
Pokoje: z łazienkà, balkonem. Na zapytanie – apartamenty i pokoje o podwy˝szonym standardzie, wyposa˝one w klimaty-
zacj´, telewizor, telefon i mini-bar. 
Wy˝ywienie HB: Êniadanie i obiadokolacja w formie bufetu. 

Opis: kompleks wakacyjny – aparthotel, usytuowany w Bar – Šušanj, obok pla˝y Žukotrlica, otoczony pi´knym lasem sosno-
wym. Jest idealnym miejscem zarówno dla osób lubiàcych spokój, jak i dla osób ceniàcych mo˝liwoÊç rozrywki. Poło˝ony jest 
ok. 800 m od nowo wybudowanego centrum sportowego. W obiekcie: restauracja, recepcja, pralnia, parking. 
Pla˝a: ok. 100 m, ˝wirowa oraz ˝wirowo-kamienista, łagodnie schodzàca do morza. 
Zakwaterowanie: dwupokojowe apartamenty dla maks. 4 osób, z łazienkà, TV, klimatyzacjà, lodówkà, tarasem, dost´pem 
do internetu (Wi-Fi). 
Wy˝ywienie: we własnym zakresie. Na ˝yczenie, za dopłatà: Êniadanie, obiad, kolacja – wybór z menu.  

BAR – znany kurort wakacyjny, usytuowany w południowo – zachodniej cz´Êci Czarnogóry, nad Morzem Adriatyckim. Malownicze poło˝enie, fantazyjnie 
postrz´piona linia brzegowa, góry, które prawie „wchodzà do morza”, ciekawa Êródziemnomorska roÊlinnoÊç, a tak˝e piaszczyste i ˝wirowo – kamieniste 
pla˝e przyciàgajà turystów z całego Êwiata. Šušanj to niewielka, atrakcyjna miejscowoÊç graniczàca z Barem.   

Riwiera Czarnogórska/Bar Šušanj  

Riwiera Czarnogórska/Bar Šušanj  

Riwiera Czarnogórska/Bar   

Riwiera Czarnogórska/Bar Šušanj 

CGA9010

CGA9011

CGA9012

CGA9013

STARI BAR SVETI STEFAN TARA

EPT
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Apartamenty Gaisic

Hotel Korali**  

Apartamenty prywatne Sutomore

Apartamenty Prywatne

ULCINJ – ok. 25 km od miejscowoÊci Bar, jest miastem najdalej wysuni´tym na południe Czarnogóry. Posiada jednà z najładniejszych pla˝ na wybrze˝u 
Adriatyku, wiele kawiarni, restauracji, sklepików.   

SUTOMORE – malownicza miejscowoÊç poło˝ona ok. 10 km na północny zachód od miasta Bar. Posiada długà na 2 km piaszczystà pla˝´. Najwa˝niejszym 
zabytkiem kultury jest zbudowany w VIII w. KoÊciół Êw. Tekli oraz pozostałoÊci dwóch byłych twierdz weneckich na wzgórzu miasta. To miejsce, które urzeka 
spokojem i bujnà roÊlinnoÊcià. 

Opis: apartamenty usytuowane zaledwie ok. 1 km od nowoczesnego centrum, gdzie mieszczà si´ bary, dyskoteki, sklepy, 
oraz ok. 7 km od historycznego Starego Baru. 
Pla˝a: najbli˝sza Šušanj Beach ok. 500 m, ̋ wirowa, ̋ wirowo-kamienista, łagodnie schodzàcà do morza, serwis pla˝owy – na 
˝yczenie, odpłatnie.
Zakwaterowanie: jedno- i dwupokojowe apartamenty dla 2-5 osób, z aneksem kuchennym, łazienkà, klimatyzacjà, TV, 
łàczem internetowym.
Wy˝ywienie: we własnym zakresie, w oparciu o aneks kuchenny.

Opis: kompleks hotelowy otoczony bujnà roÊlinnoÊcià Êródziemnomorskà, składa si´ z 3 budynków trzypi´trowych. W kom-
pleksie: recepcja z sejfem, klimatyzowana restauracja w budynku głównym, bar z przekàskami, przestronny taras, boisko do 
koszykówki i piłki no˝nej (z których mo˝na równie˝ korzystaç w nocy), przestronny parking.
Pla˝a: w odległoÊci ok. 30 m, szeroka, oddzielona od kompleksu jedynie promenadà nadmorskà z knajpkami, straganami, 
Serwis pla˝owy – na ˝yczenie, odpłatnie. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, TV, balkonem. Wi´kszoÊç pokoi posiada boczny widok w kierunku morza. 
Wy˝ywienie HB: Êniadanie i obiadokolacja w formie bufetu.

Opis: dogodnie usytuowane w znanej, nadmorskiej miejscowoÊci Sutomore. Zaledwie ok. 200 m od centrum, gdzie rozciàga 
si´ promenada z restauracjami, sklepami, pamiàtkami. 
Pla˝a: ok. 500-600 m, piaszczysta.
Apartamenty: apartamenty jednopokojowe z 2, 3, lub 4 łó˝kami, wyposa˝one w aneks kuchenny, łazienk´, klimatyzacj´, 
bielizn´ poÊcielowà, parking, balkon (wspólny lub własny).  
Wy˝ywienie: we w∏asnym zakresie. Na ˝yczenie – mo˝liwoÊç wykupienia wy˝ywienia (Êniadania, obiady) w pobliskiej 
restauracji.

Opis: usytuowane w miejscowoÊci Ulcinj, od 100 do 1000 m od centrum miasta. Urzàdzone wg gustu poszczególnych 
właÊcicieli.
Pla˝a: ok. 200-750 m, piaszczysta.
Zakwaterowanie: apartamenty jedno- dwu i trzypokojowe dla 2-8 osób oraz wille dla maks. 16 osób. Wyposa˝one w aneks 
kuchenny, łazienk´. Na ˝yczenie, zazwyczaj za dopłatà – klimatyzacja. 

Riwiera Czarnogórska/Bar Šušanj  

Riwiera Czarnogórska/Sutomore  

Riwiera Czarnogórska/Sutomore          

Riwiera Czarnogórska/Ulcinj

 CGA9014

CGA9015

CGA9016

CGA9017

ZDJĘCIE PRZYKŁADOWE

BAR BAR ULCINJ

EPT
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Hotel Club Tihany****

Hotel Uni***

Apartamenty Club Tihany

Opis: elegancki kompleks hotelowy składajàcy sí  z budynku głównego i bungalowów, poło˝ony na skraju półwyspu Tihany.  
W kompleksie: basen kàpielowy, centrum rekreacyjno-lecznicze, sala fitness, sauna fiƒska, łaênia parowa, boiska sportowe, 
plac zabaw dla dzieci, salon kosmetyczny, fryzjer, salon masa˝u, solarium, kàpiele wellness, squash, tenis stołowy, tenis ziemny, 
kr´gle, minigolf, wypo˝yczalnia rowerów, kantor, parking, animacje (czerwiec-sierpieƒ).
Balaton: obok kompleksu.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, suszarkà, mini barkiem, TV-SAT, telefonem, łàczem internetowym (na zapytanie). 
Mo l̋iwoÊç 1 dostawki.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje – bufet.

Opis: poło˝ony w centrum  Balatonfured, bezpoÊrednio przy jeziorze, posiada własnà pla˝´ i port. W kompleksie: recepcja, 
restauracja, bar, bufet na pla˝y, taras z grillem, parking.
Balaton: bezpoÊrednio przy hotelu.
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, lodówkà, TV, cz´Êç pokoi z balkonem (za dodatkowà opłatà). Mo l̋iwoÊç dostawki.
Wy˝ywienie BB: Êniadania – bufet. Mo l̋iwoÊç dokupienia obiadokolacji.

Opis: w kompleksie: basen kàpielowy, centrum rekreacyjno-lecznicze, sala fitness, sauna fiƒska, łaênia parowa, boiska spor-
towe, plac zabaw dla dzieci, salon kosmetyczny, fryzjer, salon masa˝u, solarium, kàpiele wellness, squash, tenis stołowy, tenis 
ziemny, kr´gle, minigolf, wypo˝yczalnia rowerów, winda w hotelu, kantor, parking, animacje (czerwiec-sierpieƒ).
Balaton: obok kompleksu.
Zakwaterowanie: w bungalowach, łazienka, aneks kuchenny (mikrofalówka, ekspres do kawy), TV-SAT, telefon, taras. Aparta-
menty dwupokojowe dla maksymalnie  4 osób dorosłych i jednego dziecka do 10 lat.
Na ˝yczenie, za dodatkowà opłatà: Êniadania i obiadokolacje w Hotelu Club Tihany.

TIHANY – to miasteczko po∏o˝one na północnym brzegu Balatonu na półwyspie Tihany, który wdziera si´ gł´boko w jezioro i tworzy najwi´ksze przew´˝enie 
na Balatonie. Znajduje si´ tutaj zabytkowe opactwo benedyktyƒskie, z którego rozciàga si´ imponujàca panorama jeziora.

BALATONFÜRED – turystyczna miejscowoÊç na północnym brzegu Balatonu, na wschód od Tihany. Jest to jedno z najstarszych uzdrowisk, dlatego te˝ 
wi´kszoÊç hoteli prowadzi działalnoÊç leczniczà i wellness. Miasto to mo˝e równie˝ poszczyciç si´ najpi´kniejszym portem nad Balatonem.

Balaton/Tihany

Balaton/Tihany

HUN0002

HUN0003

Balaton/Balatonfured HUN0020
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Hotel Ezüstpart ***       

Domek 121                

Domek 149                

Domek 142                

Domek 300                

SIÓFOK – jedno z najbardziej znanych kàpielisk południowego brzegu Balatonu. Łagodnie opadajàcy brzeg i wolno powi´kszajàca si´ gł´bokoÊç wody 
zapewniajà bezpieczny wypoczynek dla rodzin z dzieçmi i dla seniorów. Latem, miasto organizuje festiwale folklorystyczne, spektakle operowe, koncerty 
muzyczne, wystawy sztuki oraz mi´dzynarodowe i krajowe mistrzostwa w ró˝nych dyscyplinach sportowych.

BALATONBOGLÁR   – miasto znane na Êwiecie z uprawy winoroÊli i produkcji win. W tutejszych winiarniach i gospodach mo˝na spróbowaç ró˝norodnych 
przysmaków i napojów pochodzàcych z ludowej kuchni, przede wszystkim daƒ rybnych, przygotowywanych według starych, tradycyjnych receptur. Idealne 
miejsce na letni urlop.

Opis: hotel usytuowany nad brzegiem Balatonu, w spokojnej i malowniczej okolicy. 
W obiekcie: recepcja, restauracja, kryty basen kàpielowy dla dorosłych i dzieci, sauna, jacuzzi, salka gimnastyczna, 
kr´gielnia, bilard, tenis stołowy, klub dla dzieci, mini golf, kort tenisowy, boisko do siatkówki pla˝owej, boisko do koszykówki, 
lobby bar. Centrum Siófok –  ok. 3 km.
Balaton: ok. 20 m. 
Zakwaterowanie: pokoje z łazienkà, lodówkà, TV.
Wy˝ywienie HB: Êniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

Opis: apartament usytuowany na pi´trze, z niezale˝nym wejÊciem. WłaÊciciel 
mieszka na terenie posesji. W pobli˝u domku znajduje si´ linia kolejowa.
Balaton: ok. 150 m.
Zakwaterowanie: apartament dla maks. 4 os.: 2 sypialnie dwuosobowe, aneks 
kuchenny, 2 łazienki, balkon, TV-SAT, parking.

Opis: dogodnie poło˝ony, blisko pla˝y, w Balatonboglár. WłaÊciciel mieszka na 
terenie posesji. 
Balaton: ok. 100 m.
Zakwaterowanie: apartament dla maks. 5 os.: sypialnia 3 os., sypialnia 2 os., 
aneks kuchenny, łazienka z hydromasa˝em, TV SAT, taras, balkon, parking, grill, 
stół do tenisa stołowego, basen kàpielowy (dost´pne równie˝ dla innych goÊci).

Opis: apartament w domku usytuowanym w pobli˝u przystani. WłaÊciciel mieszka 
na terenie posesji. 
Balaton: ok. 50 m.
Zakwaterowanie: apartament dla maks. 4 os.: 2 sypialnie dwuosobowe, aneks 
kuchenny, łazienka, TV-SAT, taras/balkon, parking.

Opis: apartament na pi´trze domku usytuowanego wÊród zieleni, w Balatonbo-
glár. 
Balaton: ok. 200 m.
Zakwaterowanie: apartament dla maks. 4 os., na pi´trze: 2 sypialnie dwuoso-
bowe, aneks kuchenny, łazienka, TV SAT, balkon, parking. Mo˝liwoÊç zabrania 
zwierzàt (na zapytanie, odpłatnie).

Balaton/Siófok        

Balaton/Balatonboglár          

Balaton/Balatonboglár          

Balaton/Balatonboglár          

Balaton/Balatonboglár          

HUN0019

HUN0121

HUN0149

HUN0142

HUN0300

EPT
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Apartamenty Golden Yavor

Apartamenty Galeria

ZŁOTE PIASKI

OBZOR

Opis: nowoczesny aparthotel usytuowany 
wÊród zieleni, w centrum kurortu. W obiek-
cie: elegancka restauracja, basen kàpielowy 
z wydzielonà cz´Êcià dla dzieci, bar i le˝aki 
przy basenie (iloÊç ograniczona), lobby bar, 
sklepiki, centrum SPA – basen kryty, fitness, 
sauna, jacuzzi, salon urody.
Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka, 
telefon, klimatyzacja, sejf, TV-SAT, balkon, 
poÊciel.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 3 os. 
doros∏ych lub 2 os. doros∏ych +2 dzieci do 
13 lat: sypialnia 2 os., pokój dzienny z tap-
czanem 2 os. 
Wy˝ywienie: we własnym zakresie lub 
ALL INCLUSIVE: Êniadanie (7.30-10.00), 

obiad (12.00- 14.00), kolacja (18.00-21.00) 
– w formie bufetu, przekàski (kanapki, cia-
steczka, 10.30-11.30, 16.00-17.00), lokalne 
napoje bezalkoholowe, soki, woda mineral-
na, kawa, herbata, lokalne alkohole, piwo  
i wino bez ograniczeƒ w lobby barze (7.30-
23.00) i w barze przy basenie. 

Opis: apartamenty poło˝one wÊród zie-
leni, w ogrodzonym kompleksie z base-
nem kàpielowym dla dorosłych i dzieci, 
parasolami i le˝akami przy basenie (iloÊç 
ograniczona), barem, wypo˝yczalnià ro-
werów, salkà fitness, tenisem stołowym, 
placem zabaw dla dzieci, parkingiem  
i łàczem internetowym. W pobli˝u – sklep 
spo˝ywczy.
Pla˝a: ok. 700 m, piaszczysta, serwis 
pla˝owy (na ˝yczenie) – odpłatnie. 
Apartamenty: aneks kuchenny, łazienka, 
klimatyzacja, TV kablowa, pralka, balkon, 
poÊciel, r´czniki.

Typ A4: garsoniera dla maks. 4 os.: pokój 
z czterema miejscami do spania.
Typ B4: dwupokojowy dla maks. 4 os.: 
pokój dzienny z 2 miejscami do spania, 
sypialnia z łó˝kiem mał˝eƒskim.
Typ C6: trzypokojowy dla maks. 6 os.: 
pokój dzienny z 2 miejscami do spania,  
2 sypialnie 2 os. 
Wy˝ywienie: we własnym zakresie,  
w oparciu o aneks kuchenny.

BUL026B

BUL029B

EPT
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Hotel Pliska***

Hotel Dolphin Marina****

ZŁOTE PIASKI

ÂWI¢TY KONSTANTYN

Opis: dogodnie usytuowany w centralnej 
cz´Êci kurortu, w pobli˝u licznych restaura-
cji, dyskotek, sklepów. Szczególnie polecany 
dla osób ceniàcych aktywny wypoczynek. 
Do dyspozycji goÊci: dwa baseny kàpielowe 
z ciepłà mineralnà wodà (35°C) – odkryty z 
wydzielonà cz´Êcià dla dzieci, le˝akami (iloÊç 
ograniczona) i barem przy basenie oraz ba-
sen kryty, restauracja, kawiarnia, sala konfe-
rencyjna, recepcja z mo˝liwoÊcià wynaj´cia 
sejfu (odpłatnie), dyskoteka, sauna, jacuzzi, 
centrum masa˝u, pralnia chemiczna i praso-
wanie, plac zabaw dla dzieci, parking. Poza 
sezonem organizowane sà tu seminaria, 
spotkania firmowe i integracyjne. 
Pla˝a: ok. 300 m, piaszczysta, serwis pla-
˝owy (na ˝yczenie) – odpłatnie. 

Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV kablowa, 
lodówka, balkon. Na ̋ yczenie, za dopłatà (na 
zapytanie) – apartamenty dla 2 os. doro-
słych + 2 dzieci. 
Wy˝ywienie: ALL INCLUSIVE – 
Êniadanie (7.30-10.00), obiad (12.00-
14.00), kolacja (18.30-21.00) – w formie 
bufetu, przekàska – owoce, ciasteczka, 
kawa, herbata, soki (10.30-11.30), popo-
łudniowa przekàska – m. in. lody, ciastecz-
ka, pizza, kawa, her- bata (16.00-17.30). 
Napoje bezalkoholowe (soki, woda sodo-
wa, woda mineralna) oraz lokalne napoje 
alkoholowe, piwo i wino – w lobby barze 
(11.00- 23.00) i barze przy basenie.

Opis: usytuowany bezpoÊrednio przy piasz-
czystej pla˝y, jest cz´Êcià kompleksu Grand 
Hotel Varna, który w 2011 r. po raz drugi 
otrzymał nagrod´ Âwiatowej Organizacji 
Turystyki jako najlepszy kompleks wakacyj-
ny oraz jako kompleks SPA w Bułgarii. Na 
terenie kompleksu hotelowego: du˝y basen 
kàpielowy z wydzielonà cz´Êcià dla dzieci, 
parasole, le˝aki i r´czniki przy basenie (w 
cenie), boiska do piłki no˝nej, korty teni-
sowe, fitness, mini klub dla dzieci (11.00-
22.00), plac zabaw przy hotelu i na pla˝y, 
mini aquapark dla dzieci, tenis stołowy, 
bilard, łàcze internetowe (Wi-Fi) w holu, 
zewn´trzny lobby bar z przepi´knym wido-
kiem, parking. W głównym sezonie (lipiec, 
sierpieƒ) – dzienne i wieczorne animacje. 
Centrum SPA (odpłatne) posiada odkryte  
i kryte baseny kàpielowe oraz oferu-
je liczne zabiegi relaksujàce, odÊwie- 
˝ajàce, odnowy biologicznej, odchudza- 
jàce i rehabilitacyjne.

Pla˝a: bezpoÊrednio przy hotelu, piasz-
czysta. Na pla˝y South Beach (ok. 100 m): 
w cenie – serwis pla˝owy (parasol +2 
le˝aki). 
Pokoje: eleganckie, nowoczeÊnie ume-
blowane – łazienka, klimatyzacja, TV-SAT, 
telefon, sejf, łàcze internetowe (Wi-Fi), bal-
kon z widokiem w kierunku morza.
Wy˝ywienie: ALL INCLUSIVE Premium: 
Êniadanie, obiad, kolacja w hotelu – w for-
mie bufetu, trzy razy w tygodniu kolacja te-
matyczna, mo l̋iwoÊç rezerwacji zamiennie 
obiadów i kolacji w 5 restauracjach tema-
tycznych na terenie kompleksu (m. in. wło-
skiej i azjatyckiej). Specjalne menu dla dzieci.  
W lobby barze: słodkie przekàski i kanapki 
(14.00-18.00), lokalne napoje alkoholowe  
i bezalkoholowe, herbata, kawa – przez całà 
dob .́ Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoho-
lowe w pozostałych barach hotelowych i na 
pla˝y – w godzinach ich pracy.

BUL006B

BUL018B

ALL
INCLUSIVE

LIGHT

ALL
INCLUSIVE

ALL
INCLUSIVE

LIGHT

ALL
INCLUSIVE

SPA

EPT

EPT
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WŁOCHY 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: możliwość 
zakupu różnorodnych, lokalnych wycieczek fakultatywnych (m. in. San Marino, wycieczki statkiem, park rozrywki Mirabilandia, delfinarium, Rzym/Watykan)

Turnus (12 dni)
04.06-15.06.2016
13.06-24.06.2016
22.06-03.07.2016
01.07-12.07.2016
10.07-21.07.2016
19.07-30.07.2016
28.07-08.08.2016
06.08-17.08.2016
15.08-26.08.2016
24.08-04.09.2016
02.09-13.09.2016
11.09-22.09.2016

Cena od:

za 1 os.
1235 zł

Kod: ITA9500Miejscowość: Rimini - Cattolica/RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny PARIS
Rodzinny kompleks wakacyjny usytuowany blisko plaży i centrum Cattolica koło Rimini – jednej z najładniejszych miejscowości wypoczynkowych w regionie, z licznymi kawiarniami,  
restauracjami i sklepikami.  W hotelu: sala TV, hol wypoczynkowy z WI-FI, restauracja, bar, winda, taras na dachu. Najbliższa plaża: ok. 60 m (z serwisem, płatna). W miejscowości znajdują się 
również plaże bezpłatne, bez serwisu. Lokalna kategoria obiektu: 2 gwiazdki. Pokoje 2 os. z łazienką, wentylatorem i balkonem (zwykłym lub francuskim). Możliwość 1 lub 2 dostawek.  Wyży-
wienie HB: śniadania i obiadokolacje – serwowane. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, 
Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Bochnia, Brzesko, Częstochowa, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Nowa Sól, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, 
Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ!
Zapraszamy również na wypoczynek z wycieczkami w cenie 
– kod imprezy ITA9500A. W programie: 7 dni wypoczynku 
nad Adriatykiem + 2 dni zwiedzania: Republika San Ma-
rino, Rzym/Watykan. Turnus 12 dni: 04.06-15.06.2016 •  
13.06-24.06.2016 • 22.06-03.07.2016 • 02.09-13.09.2016 • 
11.09-22.09.2016
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Wygodne mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty), z aneksem kuchennym (kuchenka, lodówka, talerze, sztućce, garnki, patelnie itd.) i łazienką: ITA1000 - w Bibione ok. 50-900 m od plaży, 
ITA2000 – w Caorle Lido Altanea ok. 600-700 m od plaży, z klimatyzacją i basenem kąpielowym. W zależności od ilości osób zgłoszonych na wyjazd do wyboru są apartamenty: samodzielne 
jednopokojowe (typ A), dwupokojowe (typ B), trzypokojowe (typ C) lub pokoje 2 i 3 os. na dokwaterowanie (typ E). Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod 
opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Kraków, 
Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Strzelce Opolskie, Warszawa, Wrocław i inne (wyjazdy z kilkudziesięciu miast w całej Polsce).

Miejscowość: Bibione, Caorle Lido Altanea / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty

Kod: ITA1000
ITA2000

WŁOCHY 10 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów • przejazd autokarem • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: opłata klimatyczna, kaucja za apartament • opłaty za energię 
elektryczną, ciepłą i zimną wodę, gaz w apartamencie – płatne obowiązkowo na miejscu • za dopłatą możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. 
Wenecja, Werona, Padwa, Gardaland, Winiarnia Paladin, Zamek Miramare i Triest, Jaskinia Postojna) – kod ITA5555.

Turnus (10 dni)
29.04-08.05.2016
06.05-15.05.2016
13.05-22.05.2016
20.05-29.05.2016
27.05-05.06.2016
03.06-12.06.2016
10.06-19.06.2016
17.06-26.06.2016
24.06-03.07.2016
01.07-10.07.2016
08.07-17.07.2016
15.07-24.07.2016
12.08-21.08.2016
19.08-28.08.2016
26.08-04.09.2016
02.09-11.09.2016
09.09-18.09.2016
16.09-25.09.2016

Cena od:

za 1 os.
495 zł

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ!
Zapraszamy również na wypoczynek z wycieczkami w cenie – 
kod imprezy ITA9008. W programie: 4 dni wypoczynku nad 
Adriatykiem + 3 dni zwiedzania: Wenecja, Portogruaro, 
Stare Miasto Caorle, Triest, Zamek Miramare.
Turnus 10 dni: 29.04-08.05.2016 • 06.05-15.05.2016 • 
09.09-18.09.2016 • 16.09-25.09.2016
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Kompleks wakacyjny położony przy samej plaży, z przepięknym widokiem na Korćulę. Pokoje 2 i 3 os. z pełnym węzłem sanitarnym oraz bungalowy. Wyżywienie HB: śniadania – bufet, obia-
dokolacje – dwa zestawy do wyboru + bufet sałatkowy, deser. Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.
com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, 
Legnica, Lubin, Łódź, Nowa Sól, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Miejscowość: Orebić – Perna / DALMACJA
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR

Kod: CHO9000 

CHORWACJA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą 
możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. Dubrownik, Mljet, Korćula, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Półwysep Peljesać).

Turnus (12 dni)
04.06-15.06.2016
13.06-24.06.2016
22.06-03.07.2016
01.07-12.07.2016
10.07-21.07.2016
19.07-30.07.2016
28.07-08.08.2016
06.08-17.08.2016
15.08-26.08.2016
24.08-04.09.2016
02.09-13.09.2016
11.09-22.09.2016

Cena od:

za 1 os.
1195 zł

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ!
Zapraszamy również na wypoczynek z wycieczkami  
w cenie – kod imprezy CHO9000A. W programie:  6 dni 
plażowania + 3 dni zwiedzania: Dubrownik, Medjugorie, 
Mostar, Wodospady Kravica, Loviste, Nakovana. 
Turnus 12 dni:  04.06-15.06.2016 • 13.06-24.06.2016 •  
22.06-03.07.2016 • 02.09-13.09.2016 • 11.09-22.09.2016

PÓŁWYSEP PELJESAČ

KOMODOR
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Kompleks wakacyjny Ad Turres usytuowany na wzgórzu w pięknym lasku sosnowym, w otoczeniu śródziemnomorskiej roślinności, w malowniczej zatoce Kvarner. Do centrum miasta –  
ok. 1,5 km. Składa się z 12 pawilonów i budynku głównego, z basenem kąpielowym. Plaża żwirowa ok. 350-400 m. Pokoje 2 os. z pełnym węzłem sanitarnym, z możliwością dostawki  
w pawilonach. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda 
(www.europol.com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn, Gliwice, Żory, Rybnik. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Kraków, Wro-
cław, Warszawa, Łódź, Opole i inne.

Miejscowość:  Crikvenica / KVARNER
Zakwaterowanie:  Kompleks wakacyjny AD TURRES

Kod: CHO5000

CHORWACJA 10 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów • 7 śniadań • 7 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą 
możliwość różnorodnych wycieczek fakultatywnych

Cena od:

za 1 os.
1155 zł

BUDYNEK GŁÓWNY

PAWILONY

Turnus (10 dni)
03.06-12.06.2016
10.06-19.06.2016
17.06-26.06.2016
24.06-03.07.2016
01.07-10.07.2016
08.07-17.07.2016
15.07-24.07.2016
22.07-31.07.2016
29.07-07.08.2016
05.08-14.08.2016
12.08-21.08.2016
19.08-28.08.2016
26.08-04.09.2016
02.09-11.09.2016
09.09-18.09.2016
16.09-25.09.2016ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ!

Zapraszamy również na wypoczynek z wycieczkami w cenie 
– kod imprezy CHO5000A. W programie:  4 dni plażowania 
+ 3 dni zwiedzania: Pula, Rovinj, Poreć, Opatija, Wyspa KRK, 
Vrbnik, Zatoka Soline, Park Narodowy Plitwickie Jeziora. 
Turnus 10 dni: 03.06-12.06.2016 • 10.06-19.06.2016 •  
17.06-26.06.2016 • 02.09-11.09.2016 • 09.09-18.09.2016 •  
16.09-25.09.2016

CRIKVENICA

Fot.rivieracrikvenica.com
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Hotel z basenem kąpielowym, bardzo dogodnie usytuowany, ok. 300 m od plaży. Pokoje z łazienką, telefonem, TV-SAT, balkonem. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje – bufet. Trans-
port: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Bielsko Biała, Dzier-
żoniów, Gliwice, Jelenia Góra, Katowice, Opole, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Transfery (bezpłatne): Głogów, Legnica, Lubin, Nowa Sól, Polkowice, Zielona Góra.

Miejscowość: Blanes / COSTA BRAVA
Zakwaterowanie: Hotel COSTA BRAVA**

Kod: HIS1000

HISZPANIA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą 
możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. Barcelona, Waterland, rejsy statkiem, Andora, pokazy tańca flamenco).

Turnus (12 dni)
17.06-28.06.2016
03.07-14.07.2016
12.07-23.07.2016
21.07-01.08.2016
30.07-10.08.2016
08.08-19.08.2016
17.08-28.08.2016
26.08-06.09.2016 
04.09-15.09.2016

Cena od:

za 1 os.
1549 zł
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HISZPANIA + FRANCJA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

W programie: wypoczynek -  plażowanie na Costa Brava + zwiedzanie - Avignon, Barcelona, Montserrat, Girona, Figueres, Paryż. Zakwaterowanie na Costa Brava w hotelu **/*** z basenem 
kąpielowym. Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami. Wyżywienie: w Hiszpanii – śniadania i obiadokolacje, podczas noclegów tranzytowych – śniadania kontynentalne. Transport: komforto-
wym autokarem, pod opieką pilota. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Gliwice, Opole, Wrocław. Za dopłatą: Warszawa, Łódź, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Rzeszów, Tarnów, Brzesko, 
Bochnia, Kraków, Dzierżoniów, Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Lubin, Nowa Sól, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Świdnica, Wałbrzych, Zielona Góra.

„E VIVA ESPAÑA!” Kod:HIS6000

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów na Costa Brava (hotel **/***, pokoje z łazienkami), 2 noclegi tranzytowe we Francji (w okolicach Avignon i Paryża) • 9 śniadań •  
7 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka licencjonowanego pilota podczas realizacji programu • ubezpieczenie Signal Iduna • realizacja programu. 

Turnus (12 dni)
28.04-09.05.2016
19.05-30.05.2016
26.05-06.06.2016
02.06-13.06.2016
09.06-20.06.2016
16.06-27.06.2016
23.06-04.07.2016
30.06-11.07.2016
07.07-18.07.2016
21.07-01.08.2016
18.08-29.08.2016
25.08-05.09.2016
01.09-12.09.2016
08.09-19.09.2016
15.09-26.09.2016
22.09-03.10.2016
29.09-10.10.2016
06.10-17.10.2016
13.10-24.10.2016
20.10-31.10.2016
27.10-07.11.2016
03.11-14.11.2016

Cena od:

za 1 os.
1595 zł
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Kameralny hotel usytuowany zaledwie 150 m od plaży, w samym sercu słynnego kurortu Paralia, lecz przy cichej ulicy równoległej do głównego deptaka. Pokoje z łazienką, lodówką, TV-SAT, 
balkonem. Możliwość klimatyzacji. Wyżywienie HB: śniadania w hotelu – bufet, obiadokolacje – serwowane w restauracji przylegającej do hotelu. Transport: komfortowym autokarem 
(toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. 
Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Nowa Sól, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, 
Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Miejscowość: Paralia / RIWIERA OLIMPIJSKA
Zakwaterowanie: Hotel Naias***

Kod: GRE9007

GRECJA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą 
możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. Meteory – Wiszące Klasztory, rejs na wyspę Skiathos, wycieczka do Aten, wieczór grecki, Waterland, Thes-
saloniki).

Turnus (12 dni)
01.06-12.06.2016
10.06-21.06.2016
19.06-30.06.2016
28.06-09.07.2016
07.07-18.07.2016
16.07-27.07.2016
25.07-05.08.2016
03.08-14.08.2016
12.08-23.08.2016
21.08-01.09.2016
30.08-10.09.2016
08.09-19.09.2016

Cena od:

za 1 os. 
1335 zł
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Apartamenty usytuowane blisko centrum, zaledwie ok. 300 m od plaży, z windą. Wyposażone w łazienkę, aneks kuchenny, balkon. Możliwość klimatyzacji (za opłatą). Do wyboru: typ A – 
jednopokojowy dla 3 osób (A3) lub 4 osób (A4), typ B5 (dla 5 osób): sypialnia 2 os, pokój dzienny z 3 miejscami do spania. Wyżywienie: we własnym zakresie w oparciu o aneks kuchenny lub 
śniadania i obiadokolacje za dopłatą na miejscu, na życzenie. 

Niewielki hotel usytuowany w pobliżu centrum jednego z najbardziej znanych kurortów wakacyjnych, ok. 150 m od plaży.  Pokoje z łazienką, TV, balkonem, lodówką, klimatyzacją (na życzenie 
- odpłatnie). Wyżywienie HB: śniadania w hotelu - bufet, obiadokolacje - serwowane w pobliskiej restauracji (ok. 250-300 m).

Hotel z basenem kąpielowym, położony ok. 400 m od piaszczystej plaży, w spokojnej okolicy.  Pokoje z łazienką, lodówką, TV-SAT, balkonem, klimatyzacją (na życzenie - odpłatnie).  Wyżywie-
nie HB:  śniadania - bufet, obiadokolacje - serwowane.

Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Kato-
wice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Nowa Sól, Opole, 
Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Miejscowość: Paralia / RIWIERA OLIMPIJSKA
Zakwaterowanie: Apartamenty Melbourne

Miejscowość: Paralia / RIWIERA OLIMPIJSKA
Zakwaterowanie: Hotel  Grand Blue***  

Miejscowość: Olimpic Beach/ RIWIERA OLIMPIJSKA
Zakwaterowanie: Hotel Phoenix***   

Kod: GRE9006

Kod: GRE9005

Kod: GRE9010

GRECJA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań i 9 obiadokolacji (dot. hoteli) • opłaty za prąd, wodę • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpieczenie 
Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. Meteory – Wiszące Klasztory, rejs na wyspę Skiathos, wycieczka do Aten, 
wieczór grecki, Waterland, Thessaloniki).
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Położony w jednym z najbardziej malowniczych regionów Czarnogóry, ok. 350 m od plaży. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem, TV, lodówką, klimatyzacją (płatną na miejscu). Wyży-
wienie HB: śniadania – bufet, obiadokolacje – serwowane. Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.
com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, 
Legnica, Lubin, Łódź, Nowa Sól, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Bardzo dogodnie usytuowany blisko plaży (ok. 300 m) i zaledwie ok. 400 m od centrum Baru. Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką, TV SAT. Część pokoi  
z widokiem  na sąsiadujący budynek. Wyżywienie HB: śniadania – bufet, obiadokolacje – serwowane.

Miejscowość:  Bar Šušanj / RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Pensjonat Bogumila

Miejscowość:  Bar Šušanj / RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny Castello

Kod: CGA9020 

Kod: CGA9000

CZARNOGÓRA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • opłata klimatyczna • ubezpieczenie Signal Iduna. 
UWAGI: za dopłatą możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. Monastyr Ostrog, Montenegro Tour, rafting na rzece Tara, rejsy statkiem, fish picnic, 
Dubrownik, Albania, degustacje wina).

Turnus (12 dni)
16.06-27.06.2016
25.06-06.07.2016
04.07-15.07.2016
13.07-24.07.2016
22.07-02.08.2016
31.07-11.08.2016
09.08-20.08.2016
18.08-29.08.2016
27.08-07.09.2016
05.09-16.09.2016
14.09-25.09.2016

Cena od:

za 1 os.  Palma

1155 zł

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ!
Zapraszamy również na wypoczynek z wycieczkami w cenie 
– kod imprezy CGA9020A, CGA9021A. W programie: 6 dni 
plażowania + 3 dni zwiedzania: Bar, Kotor, Budva, Sveti Ste-
fan, Virpazar (Jezioro Szkoderskie), Stary Bar, Ulcinj, Szkodra.  
Turnus 12 dni: 16.06-27.06.2016 • 25.06-06.07.2016 •   
05.09-16.09.2016 • 14.09-25.09.2016
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Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, 
Łódź, Nowa Sól, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Pensjonat usytuowany w spokojnej części Baru – Šušanj, ok. 500 m od plaży. Pokoje 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonem lub tarasem, TV, indywidualną klimatyzacją.  
Na życzenie – studia dla maksymalnie 5 osób (2 pokoje ze wspólną łazienką). Wyżywienie: śniadania – bufet, obiadokolacje – serwowane. Transport: komfortowym autokarem (toaleta, 
barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady).

Niewielki hotel położony w spokojnej części Baru – Šušanj, ok. 400 m od plaży, w cieniu winorośli i kiwi. Pokoje z łazienką, balkonem, telefonem, lodówką. Na życzenie – klimatyzacja za dopłatą. 
Wyżywienie HB: śniadania – kontynentalne, obiadokolacje – serwowane. Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda 
(www.europol.com.pl/rozklady).

Elegancki hotel z basenem kąpielowym oraz centrum SPA & WELLNESS. Położony bezpośrednio nad morzem, przy samej promenadzie, obok parku i terenów sportowych. Pokoje nowocześnie 
urządzone, z łazienką, klimatyzacją, mini barkiem, TV-SAT, sejfem, balkonem. Za dopłatą – pokoje z widokiem w kierunku morza (DM). Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje – bufet. 
Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady).

Miejscowość: Bar Šušanj / RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Pensjonat Palma

Miejscowość: Bar Šušanj / RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Hotel Adria**

Miejscowość: Bar / RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Hotel Princess****

Kod: CGA9021

Kod:CGA9005

Kod:CGA9030

CZARNOGÓRA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • opłata klimatyczna • ubezpieczenie Signal Iduna. 
UWAGI: za dopłatą możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych
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Hotel z krytym basenem kąpielowym, kręgielnią, bilardem, kortem tenisowym. Usytuowany nad samym brzegiem Balatonu, w spokojnej i malowniczej dzielnicy Balatonszeplak, w jednej  
z najbardziej znanych i lubianych miejscowości południowego brzegu, ok. 3 km od centrum. Pokoje z łazienką, lodówką, TV-SAT, balkonem z widokiem w kierunku jeziora. Na życzenie – pokoje 
rodzinne łączone wewnętrznym drzwiami (na zapytanie). Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje – bufet. Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką 
przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Gliwice, Kraków, Łódź, 
Opole, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Warszawa, Wrocław

Miejscowość: Siófok / BALATON
Zakwaterowanie: Hotel EZÜSTPART*** – Silver Beach Retro Hotel

Kod: HUN9001

WĘGRY 8 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ!
Zapraszamy również na wypoczynek z wycieczkami w cenie 
– kod imprezy HUN6000. W programie: 4 dni plażowania 
+ 3 dni zwiedzania: Budapeszt, Veszprem, Herend, Tihany, 
Balatonfured, Heviz, Keszthely, Badacsony  
Turnus 8 dni: 28.05-04.06.2016 • 04.06-11.06.2016 •  
11.06-18.06.2016 • 18.06-25.06.2016 • 27.08-03.09.2016
04.09-11.09.2016 • 11.09-18.09.2016.
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów • 7 śniadań • 7 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • opłata klimatyczna • ubezpieczenie Signal 
Iduna • korzystanie z krytego basenu kąpielowego, sauny, jacuzzi, sali gimnastycznej, tenisa stołowego, mini klubu dla dzieci, zewnętrznych boisk sportowych. UWAGI: za dopłatą 
możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych, skorzystania z basenów termalnych (ok. 8 km), basenów odkrytych Party Strand – ok. 300 m. 

Cena od:

za 1 os.
 895 zł

Turnus (8 dni)
28.05-04.06.2016
04.06-11.06.2016
11.06-18.06.2016
18.06-25.06.2016
25.06-02.07.2016
02.07-09.07.2016
09.07-16.07.2016
16.07-23.07.2016
23.07-30.07.2016
30.07-06.08.2016
06.08-13.08.2016
13.08-20.08.2016
20.08-27.08.2016
27.08-03.09.2016
04.09-11.09.2016
11.09-18.09.2016

Możliwe łączenie turnusów  
– na zapytanie
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Hotel usytuowany w turystycznej dzielnicy Złotych Piasków – Czajka, w ładnym parku, ok. 700 m od plaży (w cenie transfer do plaży w Czajce lub centralnej plaży w Złotych Piaskach). Posiada 
basen kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, jacuzzi. Pokoje z łazienką, TV kablową, klimatyzacją, lodówką/mini barkiem, balkonem.  Wszystkie z nowym umeblowaniem (z 2013 r). 
Wyżywienie: do wyboru: HB (śniadanie i obiadokolacja – bufet).

Miejscowość: Złote Piaski / MORZE CZARNE
Zakwaterowanie: Hotel Fiesta** 

Kod: BUL096C

BUŁGARIA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • wyżywienie wg wybranego wariantu HB • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • opłata klimatyc-
zna • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: na życzenie za dopłatą – możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. Warna, Delfinarium, Bałczyk  
i Kaliakra, Neseber i wytwórnia wina, jeep safari, wieczór bułgarski, wycieczki statkiem, Istambuł).

Turnus (12 dni)
29.05-09.06.2016
07.06-18.06.2016
16.06-27.06.2016
25.06-06.07.2016
28.06-09.07.2016
01.07-12.07.2016
04.07-15.07.2016
07.07-18.07.2016
10.07-21.07.2016
13.07-24.07.2016
16.07-27.07.2016
19.07-30.07.2016
22.07-02.08.2016
25.07-05.08.2016
28.07-08.08.2016
31.07-11.08.2016
03.08-14.08.2016
06.08-17.08.2016
09.08-20.08.2016
12.08-23.08.2016
15.08-26.08.2016
18.08-29.08.2016
21.08-01.09.2016
24.08-04.09.2016
27.08-07.09.2016
05.09-16.09.2016
14.09-25.09.2016
 

Cena od:

za 1 os.
 995 zł

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ!
Zapraszamy również na wypoczynek z wycieczkami w cenie 
– kod imprezy BUL2000. W programie:  6 dni plażowania 
+ 3 dni zwiedzania: Warna, degustacja wina, Kamienny Las, 
Bałczyk, Kaliakra, dawne stolice.   
Turnus 12 dni: 29.05-09.06.2016 • 07.06-18.06.2016 • 
16.06-27.06.2016 • 27.08-07.09.2016 • 05.09-16.09.2016 •  
14.09-25.09.2016
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Położony w pięknym, dużym (ok. 4,5 tys. m2) parku z bogatą roślinnością, w turystycznej dzielnicy Czajka, ok. 500 m od plaży (bezpłatny transfer dwa razy dziennie). Posiada ładny basen 
kąpielowy. Pokoje z łazienką, telefonem, TV-SAT, lodówką, balkonem, klimatyzacją. Wyżywienie: do wyboru: HB (śniadania i obiadokolacje – bufet) lub ALL INCLUSIVE (śniadanie, obiad, 
kolacja – bufet, popołudniowa przekąska, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w restauracji w godz. 10.00-23.00 i w barze przy basenie). Transport: komfortowym autokarem (toaleta, 
barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady). Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: 
Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Nowa Sól, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świd-
nica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

Miejscowość: Złote Piaski / MORZE CZARNE
Zakwaterowanie: Hotel SILVER***

Kod: BUL003C

BUŁGARIA 12 dni WCZASY
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • wyżywienie wg wybranego wariantu HB lub ALL INCLUSIVE • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • opłata klimaty-
czna • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: na życzenie za dopłatą – możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. Warna, Delfinarium, Bałczyk i Kaliakra, 
Neseber i wytwórnia wina, jeep safari, wieczór bułgarski, wycieczki statkiem, Istambuł).

Cena od:

za 1 os.
1095 zł

Turnus (12 dni)
29.05-09.06.2016
07.06-18.06.2016
16.06-27.06.2016
25.06-06.07.2016
28.06-09.07.2016
01.07-12.07.2016
04.07-15.07.2016
07.07-18.07.2016
10.07-21.07.2016
13.07-24.07.2016
16.07-27.07.2016
19.07-30.07.2016
22.07-02.08.2016
25.07-05.08.2016
28.07-08.08.2016
31.07-11.08.2016
03.08-14.08.2016
06.08-17.08.2016
09.08-20.08.2016
12.08-23.08.2016
15.08-26.08.2016
18.08-29.08.2016
21.08-01.09.2016
24.08-04.09.2016
27.08-07.09.2016
05.09-16.09.2016
14.09-25.09.2016
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 2 lub 3 noclegi w hotelach/gasthofach (w zależności od wybranej oferty), wyżywienie: 2 lub 3 śniadania (w zależności od wybranej oferty), przejazd autoka-
rem, opieka licencjonowanego pilota, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA, realizacja programu. 

PARYŻ

ŚLADEM ZAMKÓW NAD RENEM  

PARYŻ  
I  BAJKOWE ZAMKI NAD LOARĄ  

SZALEŃSTWA ZAMKOWE 
LUDWIKA II  

W programie: zwiedzanie najcenniejszych zabytków i najsłynniejszych zakątków Pa-
ryża – miasta sztuki i miłości. Okazja, aby poczuć niesamowitą atmosferę tego miejsca.

W programie: zwiedzanie doliny środkowego Renu, gdzie znajdują się liczne zabytki 
średniowiecznej architektury świeckiej i sakralnej.  

W programie: zwiedzanie najciekawszych zabytków Paryża oraz najpiękniejszych 
francuskich zamków nad Loarą.

W programie: zwiedzanie znanych na całym świecie, przepięknych, XIX-wiecznych 
zamków króla Ludwika II Szalonego.

Zwiedzanie obejmuje m.in.:  wyspa la Cite z katedrą Notre Dame i Saint Chapelle, dziel-
nica łacińska – ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon, Sorbona, ogrody Tuilieres, Luwr, mu-
zeum perfum, opera Garnier, pl. Vendome, pl. Pigalle, bazylika Sacre Coeur, pl. du Tertre, Łuk 
Triumfalny, Pola Elizejskie,  pałac Inwalidów, pl. Trocadero, Wieża Eiffel’a, dzielnica La Defense.

Zwiedzanie obejmuje m.in.: Heidelberg – muzeum aptekarskie, rynek z ratuszem, 
Frankfurt nad Menem – starówka z katedrą św.Bartłomieja, Starą Operą, Römerberg, dom 
Goethego, Moguncja, Rheinstein, Bacharach, Pfalzgrafenstein, skała Lorelei, Rheinfels, zamek 
Marksburg, Koblencja, Kolonia – katedra, starówka z ratuszem. 

Zwiedzanie obejmuje m.in.:  wyspa la Cite z katedrą Notre Dame i Saint Chapelle, dziel-
nica łacińska – ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon, Sorbona, ogrody Tuilieres, Luwr, Wieża 
Eiffel’a, Wersal, Zamek Chenonceau, Chateau d’Amboise, Manor Clos-Luce, Chateau de Chever-
ny, Chateau de Chambord, Chateau de Blois.

Zwiedzanie obejmuje m.in.:  Salzburg – Stare Miasto, pałac Mirabell, katedra św. 
Ruperta, Getreidegasse, park narodowy Berchtesgaden i jezioro Königssee, zamek Her-
renchiemsee, zamek Hohenschwangau, zamek Neuschwanstein, zamek Linderhof,  
Garmisch-Partenkirchen.

Kod: FRA9007

Kod: DEU9000

Kod: FRA7500

Kod: AUS7900

5 dni

5 dni

6 dni

5 dni

WYCIECZKA OBJAZDOWA

WYCIECZKA OBJAZDOWA

WYCIECZKA OBJAZDOWA

WYCIECZKA OBJAZDOWA

Cena od:
za 1 os. 779 zł

Cena od:
za 1 os. 795 zł

Cena od:
za 1 os. 1149 zł

Cena od:
za 1 os. 680 zł

Turnusy
29.04-03.05.2016
01.06-05.06.2016
12.08-16.08.2016
07.09-11.09.2016
14.09-18.09.2016
12.10-16.10.2016
29.10-02.11.2016
30.12-03.01.2017 

Turnusy
29.04-03.05.2016
01.06-05.06.2016
12.08-16.08.2016
07.09-11.09.2016
14.09-18.09.2016
12.10-16.10.2016
29.10-02.11.2016

Turnusy
29.04-04.05.2016
01.06-06.06.2016
12.08-17.08.2016
07.09-12.09.2016
14.09-19.09.2016
12.10-17.10.2016
29.10-03.11.2016 

Turnusy
29.04-03.05.2016
01.06-05.06.2016
12.08-16.08.2016
07.09-11.09.2016
14.09-18.09.2016
12.10-16.10.2016
29.10-02.11.2016
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 3 lub 4 lub 6 lub 7 noclegów(w zależności od wybranej oferty), wyżywienie: 2 x dziennie (poza ofertą FRA9000 – tylko śniadania), przejazd autokarem, 
opieka licencjonowanego pilota, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA, realizacja programu.

ALBANIA
– PIĘKNA I NIEZNANA 

DYNARSKI  KALEJDOSKOP 

BAŁKANY – NAJPIĘKNIEJSZE 
ZAKĄTKI EUROPY    

LAZUROWE  WYBRZEŻE   

W programie: wypoczynek i zwiedzanie najważniejszych miejsc w Albanii – kraju 
nieskażonym jeszcze masową turystyką, określanym jako tajemnicza wyspa na mapie 
Europy.  

W programie: wypoczynek i zwiedzanie malowniczych okolic Gór Dynarskich z prze-
pięknymi krajobrazami oraz licznymi zabytkami.

W programie: zwiedzanie i wypoczynek w najpiękniejszych i najcieplejszych regio-
nach Europy: Czarnogóra, Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina.

W programie: zwiedzanie jednego z najpiękniejszych regionów Riwiery Francuskiej, 
słynnego przede wszystkim z lazurowego odcienia wody morskiej oraz piaszczystych 
plaż. 

3 wycieczki: :  Tirana - plac Skender Beu, pomnik Matki Teresy, opera, Muzeum Narodowe, 
budynki ministerialne, meczet Ethem Beja, centrum historyczne Durres. Lezha i Kruja – ka-
tedra z grobowcem Skanderbega, „albański Kraków”, Ardenica i Berat – monastyr, Meczet 
„Ołowiany”, Meczet Kawalerów  

Zwiedzanie obejmuje m.in.: Park Narodowy w Plitwicach, Trogir – „mała Wenecja”, Split 
– przepiękny antyczny pałac Dioklecjana, Stare Miasto, port, ratusz miejski, wzgórze Marjan, 
Šibenik – katedra Sv. Jakova, park narodowy na rzece Krka z wodospadami, jaskinia Postojna 
z podziemnymi salami i korytarzami.

Zwiedzanie obejmuje m.in.:  Sarajewo – bałkańska Jerozolima, Kotor, Budva, Sveti Ste-
fan, zatoka Kotorska, Virpazar i Park Narodowy Jeziora Szkoderskiego, Stary Bar, Ulcinj, Szko-
dra, Dubrownik, Orebic, Medjugorje, Mostar, wodospady Kravice.

Zwiedzanie obejmuje m.in.:  Monako – Oceanarium, pałac książęcy, Grasse – miasto 
perfum, Cannes – dzielnica Le Suquet, promenada, Pałac festiwalowy, Antibes, Marsylia – 
największy port Francji, Saint Tropez – słynne i eleganckie kąpielisko, Nicea – Promenada 
Anglików, wzgórze zamkowe.

Kod: ALB8000

Kod: CHO9500

Kod: CGA9007

Kod: FRA9000

10 dni

7 dni

8 dni

6 dni

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ

WYCIECZKA OBJAZDOWA

WYCIECZKA OBJAZDOWA

WYCIECZKA OBJAZDOWA

Cena od:
za 1 os. 999 zł

Cena od:
za 1 os. 1195 złCena od:

za 1 os. 1395 zł

Cena od:
za 1 os. 995 zł

Turnusy
15.07-24.07.2016
22.07-31.07.2016
29.07-07.08.2016
05.08-14.08.2016
12.08-21.08.2016
19.08-28.08.2016
26.08-04.09.2016
02.09-11.09.2016
09.09-18.09.2016
16.09-25.09.2016

Turnusy
29.04-05.05.2016
01.06-07.06.2016
12.08-18.08.2016
07.09-13.09.2016
14.09-20.09.2016
12.10-18.10.2016
29.10-04.11.2016

Turnusy
30.04-08.05.2016
28.05-05.06.2016
18.06-26.06.2016
10.09-18.09.2016
24.09-02.10.2016
08.10-16.10.2016

Turnusy
29.04-04.05.2016
01.06-06.06.2016
12.08-17.08.2016
07.09-12.09.2016
14.09-19.09.2016
12.10-17.10.2016
29.10-03.11.2016
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PRZEJAZDY  TURYSTYCZNE  DO  WŁOCH
W SKŁAD PAKIETU AUTOKAROWEGO WCHODZĄ:

• przejazd autokarem z toaletą, barkiem, klimatyzacją • ubezpieczenie KL, NNW, bagażu na czas przejazdu  
• usługa help line • obsługa przedstawiciela biura (stewarda) na czas przejazdu poza granicami Polski.

DATY WYJAZDU (2016):
WYJAZD Z POLSKI (piątek)     WYJAZD Z WŁOCH (sobota)
 29 kwietnia 07 maja
 06 maja 14 maja
 13 maja 21 maja
 20 maja 28 maja
 27 maja 04 czerwca
 03 czerwca 11 czerwca
 10 czerwca 18 czerwca
 17 czerwca 25 czerwca
 24 czerwca 02 lipca
 01 lipca 09 lipca
 08 lipca 16 lipca
 15 lipca 23 lipca
 22 lipca 30 lipca
 12 sierpnia 20 sierpnia
 19 sierpnia 27 sierpnia
 26 sierpnia 03 września
 02 września 10 września
 09 września 17 września
 16 września 24  września

CENY FIRST MINUTE w ZŁ za 1 osobę w dwie strony: 
(w zależności od miejsca zbiórki)
Osoba dorosła: 
Bielsko-Biała • Cieszyn • Gliwice, Katowice • Rybnik •  
Tychy • Tarnowskie Góry 400 zł
Częstochowa • Kraków • Wadowice 440 zł
Brzeg • Kielce • Łódź • Opole • Oława • Wrocław 470 zł
Lublin • Przemyśl • Radom • Tarnobrzeg • Warszawa • Zamość 510 zł
Dzieci 2-15 lat:  10% zniżki
Seniorzy powyżej 60 lat:  10% zniżki
Dopłata za powrót po 2 tygodniach lub więcej: 100 zł
Cena za przejazd w jedną stronę z Katowic:  320 zł

przejazd do Bibione

przejazd do Caorle, Porto S. Margherita, 
Caorle-Lido Altanea, Duna Verde

przejazd do Lido di Jesolo

ITA9001

ITA9002

ITA9003

 wyjazd z Polski (piàtek)  miasto  miejsce zbiórki  przyjazd do Polski (niedziela)
10.30 Lublin Dworzec PKS Al. Tysiàclecia 17.00
17.00 Tarnowskie Góry Dworzec autobusowy, st. 5 10.00
11.30 PrzemyÊl CMPA Wagabunda ul. Czarnieckiego 16.00
18.30 Kraków Róg ulic Bosackiej i Wita Stwosza 09.30
17.30 Rybnik Dworzec autobusowy, ul. Budowlanych 6, stan. 1 10.00
13.00 Warszawa Dworzec Zachodni PKS, stan. 10/11 14.30
15.00 Łódê Dworzec PKP Łódê Kaliska, stanowisko Sindbad 12.30
16.30 Cz´stochowa Dworzec PKS stanowisko13 11.00
15.00 Wrocław Dworzec PKS peron nr 4 12.30
16.45 Opole Dworzec PKS 10.45
18.30 Gliwice Dworzec PKS, ul. Pionierów 8 09.00
20.00 Katowice Dworzec PKS, ul. P. Skargi 08.00
20.30 Tychy Stacja Bliska, ul. Beskidzka 60 07.30
21.00 Bielsko-Biała Dworzec PKS dolna płyta 07.00
21.45 Cieszyn Dworzec PKS, ul. Hajduka 06.15

09.00 Lido di Jesolo  Przystanek autobusowy ATVO, Via Equilio  20.15
09.45 Duna Verde  Kemping San Francesco  19.30
10.00 Caorle-Lido Altanea  Agencja Lampo, przy C.H. La Quercia  19.15
10.20 Porto S. Margherita ul. Viale Lepanto, przy boisku sportowym  19.00
10.50 Caorle  Agencja Lampo, ul. Viale S. Margherita 109  18.45
12.30 Bibione Spiaggia parking przy Lunaparku, róg ul. Orsa Maggiore i Maia  18.00
12.40 Bibione Lido del Sole przy bramie apartamentów Sporting, Viale delle Nazioni 18.00

 przyjazd do Włoch (sobota)  miasto  miejsce zbiórki  wyjazd z Włoch (sobota)

Uwaga: 
• zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu,
• trasa przejazdu autokaru: Czechy lub Słowacja – Austria – Włochy,
•  w zależności od ilości turystów wysiadających w poszczególnych miejscowościach i możliwości logistycznych, trasa na terenie Włoch może ulec zmianie 

i przebiegać np. następująco: TAM: Bibione 9.00, Caorle 10.00, Porto S. Margherita 10.20,  
Caorle Lido Altanea 10.50, Lido di Jesolo 12.30; POWRÓT: Lido di Jesolo 18.00, Caorle Lido Altanea 19.15, Bibione 20.15, 

•  podane godziny przyjazdu i wyjazdu z Włoch mają charakter orientacyjny,
•  autokar zatrzymuje się na podanych przystankach, nie rozwozi pasażerów pod hotele i apartamenty.

TA
M

PO
W

RÓ
T

Na życzenie możecie Państwo skorzystać z dowolnego rodzaju zakwaterowania i dokupić u nas przejazd autokarem (pakiet autokarowy).

Ponad 60 miejsc zbiórek 
w całej Polsce!
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Niniejsze informacje, podobnie jak Wa
runki Ucze  stnictwa i Warunki Przejazdu, 
stano wià inte gralnà cz´Êç zawartej z EPT 
umowy – zg∏o szenia o uczestnictwo w im
prezie tu rystycznej. Dlatego bardzo prosimy 
o za po znanie si´ z nimi przed dokonaniem 
rezerwacji. 

PRZYJAZD / WYJAZD
PRZYJAZD Apartamenty zajmuje si´ zazwyczaj  
w godzinach 17.00-19.00, hotele – od go dzi-
ny 14.00 pierwszego dnia pobytu. Szczegó∏o we 
godziny i miejsce odbioru kluczy podawane sà  
w voucherze. Prosimy o przestrzega nie poda nych 
godzin. Odbiór kluczy w godzinach wczeÊniejszych 
ni˝ wpisano w voucherze (o ile na Paƒstwa proÊb´ 
agencja ma mo˝liwoÊç je wydaç) wià˝e si´  
z koniecznoÊcià posprzàtania przez Paƒstwa apar-
tamentu we własnym zakresie. EPT nie akceptuje 
roszczeƒ z tego tytułu. Wiele agencji nie akcep-
tuje przyjazdów poza godzinami pracy i trzeba 
b´dzie poczekaç na odbiór kluczy do nast´ pne go 
dnia lub nawet do poniedzia∏ku. Nie któ re agen-
cje pobierajà z tytu∏u nietermino wego przyjazdu 
dodatkowe op∏aty – za zwyczaj 20-150 €. Ka˝ do -
razowo w przy padku póêniejszego przyjazdu na le˝y 
obowiàzkowo poinformowaç o tym age n cj´ – 
rece pcj´ (nr telefonu w voucherze) i EPT (tel. dy˝ur-
ny +48 601  516 043) przed godzinà okre Êlonà  
w vouche rze i uzyskaç zgod´ agencji na póê  niejszy 
przyjazd. Zgoda nie jest jednak rów no znaczna  
z przy j´ciem przez agencj´ lub EPT ja kiej kol wiek 
odpowiedzialnoÊci z tego ty tu ∏u. Przy zakwatero-
waniu otrzymujecie Paƒstwo jeden komplet kluczy 
do apartamentu. Na ˝yczenie mo˝liwe jest zwykle 
otrzymanie drugiego kompletu, lecz zazwyczaj 
nast´pnego dnia.
W przypadku imprez lub pakietów autokarowych 
i lotniczych przyjazd na miejsce zakwaterowania  
i pierwsze/ostatnie Êwiadczenie uzale˝nione sà od 
rozkładu jazdy autokarów i samolotów oraz czasu 
przejazdu/przelotu. Prosimy wzià˝ to pod uwag´ 
przy wyborze oferty.

WYJAZD Klucze od pokoju/apartamentu nale˝y 
zdaç w agencji/recepcji do godziny okreÊlonej 
w vou  cherze (zazwyczaj do 9.00 w apartamen-
cie, do 10.00 w hotelu). Je˝eli w apar ta mencie /
pokoju zosta nà stwierdzone bra ki, uszkodzenia, 
odpowiadacie Paƒstwo za nie ja ko najemca. 
Nie ponosimy odpo wiedzial no Êci jak równie˝ 
nie zwracamy nale ̋ noÊci z ty tu∏u póêniejszego 
przyjazdu lub wczeÊ niejszego opuszczenia apar-
tamentu/hotelu.

DOKUMENTY PODRÓ˚Y Rodzaj dokumentów 
podró˝y jaki otrzymujecie Paƒstwo przed wy-
jazdem uzale˝niony jest od rodzaju transportu: 
dojazd własny – vou cher (skierowanie), przy 
dojeêdzie autokarem – karta boardingowa, samo-
lotem – potwierdzenie przelotu. W przy padku zor-
ganizowanych imprez autokarowych /lot niczych i 
wyjazdów grupowych obowiàzujà vouchery 
grupowe. EPT przekazuje dokumenty podró˝y 
drogà elektronicznà lub poprzez tzw. „Stref´ 
Klienta“ znajdujàcà si´ na stronie www.europol.
com.pl. Wraz z dokumentami podró˝y otrzymacie 
Paƒstwo mini-informator z najwa˝niejszymi infor-
macjami, np. przy dojeêdzie własnym, cenami 
autostrad itp. Aktualne informacje o wy sokoÊci 
opłat i przepisach obowiàzujàcych w poszcze-
gólnych krajach mo˝na uzyskaç w oddziałach 
PZM-ot oraz na stronie MSZ. Ka˝dy ucze s tnik 
jest zobo wiàzany po siadaç wszelkie dokumenty 
umo˝li wiajàce mu dojazd na miej sce wypo-
czynku, skorzystanie z zakupionych Êwiadczeƒ i 
powrót.

RAMOWY PROGRAM IMPREZ Programy 
majà charakter orientacyjny, kolejnoÊç realizacji 
po szcze gólnych punktów programu mo˝e ulec 
zmianie. Ceny imprez nie zawierajà wst´ pów 
do zwie dza nych obiektów i kosztu miejscowych 
prze wo dników chyba, ̋ e w opi sie podano ina czej. 
Pilot pełni swojà rol´ w gra nicach dozwolonych 
miejsco wym prawem, m. in. nie oprowadza po 
muzeach.

UBEZPIECZENIE Ceny imprez zagranicznych 
zawartych w katalogu zawierajà ubezpiecze nie Si-
gnal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpie czeƒ S.A. 
na podstawie umowy generalnej. Polisa nr 201154 
Obejmuje ono: koszty lecze nia (KL do 15.000 €), 
nast´pstwa nieszcz´Êliwych wy padków (NNW do 

7.000 ZŁ), baga˝ podró˝ny (do 800 ZŁ), ubezpie-
czenie od odpo wie dzial noÊci cywilnej w zakresie 
rosz czeƒ o cha ra kterze cywilnoprawnym (OC do 
20.000 €). 

OP¸ATA KLIMATYCZNA Je˝eli w opisie obiektu 
zawarta jest informacja o koniecznoÊci uiszczenia 
opłaty klimatycznej, nale˝y jà opłaciç w agencji /
recepcji przy odbiorze kluczy lub przy rezerwa-
cji wg opisu oferty. Zazwyczaj jej wysokoÊç 
wynosi ok. 1-2 € za 1 osob´/1 dzieƒ. Uwaga: 
niektóre kra je rozwa˝ajà mo˝liwoÊç wprowa-
dzenia opłaty klimatycznej ale nie ma jeszcze 
rozporzàdzeƒ w tej sprawie. W takim wypadku 
poinformujemy Paƒ stwa niezwłocznie pisemnie  
o wysokoÊci opłaty klimatycznej płatnej na miej-
scu.
 
KLIMATYZACJA / OGRZEWANIE Znajduje si´ 
tyl ko w tych obiektach, których opis to uwzgl´-
dnia (mo˝e byç dodatkowo p∏atna – patrz opis 
obiektu). Klima tyzacja/ogrzewanie mo ̋e byç cen-
tralnie ste ro wa na i o jej urucho mieniu decydujà 
warunki po godowe i administrator obiektu.  
W apartamentach klimatyzator znajduje si´ zwy kle  
w jednym z pomie szczeƒ.

SEJF, BEZPIECZE¡STWO Informacja o mo˝liwo- 
Êci wynaj´cia lub skorzystania z sejfu po dana jest 
w opi sie obiektu. Sejf w apartamencie lub pokoju 
hote lo wym stanowi jedynie dodatkowe zabezpie-
czenie przed kradzie˝à lecz nie daje bezpie czeƒ-
stwa dla pozostawionych tam rzeczy i pieni´dzy. 
Kradzie˝e zdarzajà si´ wsz´dzie, nie tylko na 
wczasach. Z na szego doÊwiadczenia wynika, ˝e 
dotykajà jednego na ok. 5000 turystów. Dlatego 
zalecamy daleko posuni´tà ostro˝noÊç zarówno na 
pla˝y, na ulicy itp., jak i w apar  tamencie lub pokoju 
hote lowym. Klucze do drzwi wejÊciowych za zwy-
czaj zawierajà informacj´ o naz wie obiektu i numer 
po koju/apartamentu, warto wi´c przy wyjÊciu zdjàç 
identyfikator (breloczek). Przed opuszczeniem po-
koju/aparta mentu nale˝y upewniç si´ równie˝, czy 
dokładnie zamkn´liÊcie Paƒstwo wszystkie okna  
i drzwi (oraz ˝aluzje/rolety, o ile obiekt je posiada).  
Prosimy pami´taç aby klucze elektroniczne do po-
koi/apartamentów trzymaç z dala od wody np. od 
basenu poniewa˝ za uszkodzenie klucza spowo do-
wane złym u˝ytkowaniem odpowiadacie Paƒ stwo 
jako najemca. Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci 
za utrat´ baga˝u lub innà strat´ mienia. Rzeczy 
wartoÊciowe, pie nià dze, karty kredytowe, telefo-
ny komórkowe itp. zalecamy oddaç do depozytu 
agencji/recepcji lub do depozytu bankowego 
(niezale˝nie od tego czy apartament/pokój posiada 
sejf czy te˝ nie). Prosi my pami´taç, ˝e wynaj´cie 
apartamentu, willi, bungalowu itp. jest zwykłym 
wynajmem mieszkania i jako poÊrednik w w/w wy-
najmie nie odpo wiadamy za ewentualne kradzie˝e. 
Ubez pie czenie od utraty baga˝u na czas przejazdu 
i pobytu (suma ubezpieczenia do 800 zł) dotyczy 
rzeczy codziennego u˝ytku np. ubrania, kosmetyki 
itp. Prosimy o dokładne zapoznanie si´ z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia stanowiàcymi załàcznik 
do umowy – zgłoszenia o ucze stnictwo w imprezie 
turystycznej. Zale camy zawarcie umowy na do dat-
kowe ubezpieczenie rzeczy wartoÊciowych/ pieni´-
dzy na czas wyjazdu.

TELEWIZOR TV oferuje z regu∏y lokalne progra-
my. Tak˝e w przypadku posiadania przez obiekt 
anteny satelitarnej (TV-SAT) mo˝e byç ograni czo-
ny odbiór, np. bez programów polskich.

ZWIERZ¢TA DOMOWE Informacja o mo˝li wo-
Ê ci pobytu zwierz´cia w obiekcie podana jest  
w opi sie/cenniku i dotyczy jednego ma∏e go zwie-
rz´cia domowego (do 5 kg). Ka˝dora zo wo musi 
byç to obowiàzkowo zg∏oszone przy re zer wacji 
i zwykle wià˝e si´ z konieczno Êcià uiszczenia 
op∏aty na miej scu przy odbiorze kluczy oraz  
w przypadku apartamentów – opłaty za dezyn-
fekcj´/sprzàtanie koƒcowe, która nie zwalnia 
Paƒstwa z koniecznoÊci posprzàtania aparta-
mentu we własnym zakresie. Nale˝y posiadaç 
mi´ dzynarodowe za Êwiadczenia wydane przez 
s∏u˝by weterynaryjne np. aktualne szczepienia.  
W obie ktach, które przyjmujà zwierz´ta, nie ze-
zwala si´ na ich przebywanie w restauracji, na 
terenie basenu oraz na pla˝y. Psy muszà byç na 
smyczy, w ka gaƒcu. 

PLA˚A Przy opisie obiektów podajemy zwykle 
przybli˝onà odleg∏oÊç od pla˝y w linii pro stej, co 

nie zawsze pokrywa si´ z przebie giem dróg dla 
ruchu ko∏owego lub piesze go. Je˝eli w opisie po-
dana jest jedynie odleg∏oÊç od morza lub jeziora 
(czyli od linii brzegowej), nie jest to równoznaczne 
z odleg∏oÊcià od pla˝y i mo˝e oznaczaç, ˝e pla˝a 
z mo˝liwoÊcià kàpieli znajduje si´ w nieco dalszej 
odleg∏oÊci. Ser wis pla˝owy (p∏atny lub bezp∏atny) 
dost´pny jest zazwyczaj od czerwca do po∏owy 
wrzeÊnia. Transfery na pla˝´ lub do centrum  
(o ile sà uj´te w opisie) odbywajà si´ wg rozk∏adu 
jazdy, za zwyczaj w miesiàcach lipiec-sierpieƒ. 
IloÊç miejsc w transferze mo˝e byç ograniczona 
do miejsc siedzàcych. 

BASENY KÑPIELOWE Baseny czynne sà zwy -
kle, w zale˝noÊci od pogody, od poczàtku czerw-
ca do po∏owy wrzeÊnia. Dok∏adne godziny ko  rzy-
stania z ba senów podane sà w regulaminach 
wiszàcych zarówno w obiektach jak i przy sa-
mych basenach. Zasadniczo sà to godziny: 8.00-
13.00 i 15.30-18.00 i dotyczà  ta k˝e basenów dla 
dzieci. Nie nale˝y do dobrego tonu, a wr´cz grozi 
nieprzyjemnoÊciami nieuszanowanie powy˝szych 
godzin. Nale˝y pami´taç, ˝e: przed wejÊciem do 
ba se nu nale˝y obo wiàzkowo skorzystaç z pry szni-
ca (znajdujà si´ przy basenach). Zabronione jest 
p∏ywanie na materacach dmuchanych, ponto-
nach, Êrednia g∏´bokoÊç base nów dla doros∏ych 
wynosi od 1,6 do 2,5 m (równia po chy ∏a), basenu 
(brodzika) dla dzieci – 0,5-1,2 m. 
 
DODATKOWE US¸UGI W przypadku gdy obiekt 
oferuje wypo˝yczalnie sprz´tu (zw∏aszcza bez-
p∏atne), le˝aki przy basenie itp. – ich iloÊç jest 
za wsze ograniczona i nie wszyscy jednoczeÊnie 
mogà z nich korzystaç. Anima cje cz´sto pro wa-
dzone sà tylko w j´zyku miejscowym. Korzy sta-
nie z ∏àcza internetowego/internetu (w tym łà cza 
bezprzewodo wego) w pokojach lub pomie szcze-
niach ogólnodost´pnych jest zawsze us∏u gà 
do dat  ko wo p∏atnà. Najcz´ Êciej nale˝y posia daç 
w∏asny komputer.

APARTAMENTY
WYPOSA˚ENIE Apartament to nic innego jak 
samo dzielne jednopokojowe (garsoniera) lub 
kilkupokojowe mieszkanie wakacyjne, które go 
opis podany jest w katalogu. Nie nale˝y myliç 
tych˝e apartamentów z apartamen tami ho
te lowymi. Domki letniskowe sà to jedno lub 
kilkukondygna cyjne budynki, które w zale˝no Êci 
od wybranej oferty sà udo st´pniane w ca ∏oÊci 
lub tylko w okre Êlonej cz´Êci (np. dolna lub gór-
na kondygnacja, cz´Êç pra wa lub lewa). Prosimy 
zasadniczo nie oczekiwaç Êrodko wo europejskich 
np. niemieckich standardów miesz kaniowych. 
Jako „apartament” okreÊla my umownie zarów-
no mie   sz kanie wakacyjne jak i bungalow, will´, 
do mek kempingowy, mobile homes. Aparta-
men ty nie podlegajà oficjalnej klasyfikacji (ka-
tegoryzacji) wg przepisów unijnych. Poda jemy 
jedynie subiektywnà, lecz opartà na wieloletnim 
doÊwiadczeniu ocen´ standardu danego obiektu 
wg nas i lokalnego partnera, wy ra˝o nà w iloÊci 
słoneczek EPT. 
Dodatkowo wyjaÊniamy: 
•    Pokój dzienny – zwykle jest to pokój przejÊcio-

wy z miejscem do spo ̋ ywania posi∏ ków (stó∏, 
krze s∏a), najcz´Êciej z aneksem kuchennym 
(wg opisu obiektu) oraz roz  k∏adanym tap-
czanem lub fotelem. Zazwy czaj kanapa czy 
tapczan ma d∏ugoÊç do 1,70 m. Mo ̋e to byç 
rów nie˝ tapczan z wy su wanà szufladà do spa-
nia (dwu pozio mo wy) lub ∏ó˝ ko chowane (np. 
w sza fie). 

•  Aneks kuchenny/wn´ka kuchenna – Êcian  ka 
lub kàcik kuchenny, najcz´Êciej w pokoju dzien  -
nym, czasami w przedpokoju. Wypo sa ̋ony jest 
w najpo trzebniejsze urzàdzenia go spo darstwa 
domowego tj. ma∏à lodówk´ (naj    cz´Êciej z otwar-
tym zamra˝alnikiem), ku   chen kà gazowà lub 
elektrycznà bez pie karni ka, naczynia kuchenne, 
sztuçce, tale rze, szkla   n ki lub fili˝anki, zlewo-
zmywak, szafki ku chen ne. Roboty kuchenne czy 
ekspresy do kawy, przyprawy, artyku∏y ˝ywno-
Êciowe, Êro dki do mycia naczyƒ, Êciereczki nie 
sà prze widziane w wy posa˝eniu. O bra kujàcych 
naczyniach, sztuçcach itp. nale˝y natych miast 
poinformowaç agencj´/recepcj´, która je Paƒ-
stwu wyda.

•  ̧ azienka – apartamenty posiadajà pe∏ny w´ 
ze∏ sanitarny z prysznicem lub wannà, umy-
walkà, ciep∏à i zimnà wodà, WC. Ciep∏a woda 
dostarczana jest najcz´Êciej za po Êre dnictwem 

nie wiel kich bojlerów elektry cz nych, gazowych 
lub zbiorników ogrzewa nych energià s∏onecznà. 
Mo˝e si´ zatem zdarzyç, ˝e je˝eli wszystkie oso-
by zamie sz ku jàce apartament zapragnà w tym 
sa mym czasie wziàç kàpiel, to na ciep∏à wod´ 
przyjdzie chwil´ poczekaç. Z regu∏y ∏azienki sà 
bez brodzika i zas∏ony prysznica, z pod∏o gowym 
od p∏y wem wody. R´czniki, papier toa letowy, 
Êrodki czystoÊci nale˝y przywieêç ze so bà lub 
zaku piç na miejscu o ile w opisie apartamentu 
nie poda no inaczej.

•  Sypialnie, wn´ki sypialne – ich struktura znaj-
duje si´ w opisie w katalogu. W sypialni dwu-
osobowej mo˝e znajdowaç si´ zarówno ∏ó˝ko 
ma∏˝eƒskie (tzw. francuskie lub dwa ∏ó˝ka z∏à-
czone) jak i pojedyncze ∏ó˝ka czy te˝ rozk∏a dany 
tapczan. Popularne sà ∏ó˝ka i tapczany produkcji 
w∏asnej (d∏u goÊç do 190 cm), materace polie-
strowe. ¸ó˝ka pi´ trowe mogà nie posia daç dra-
binki i zabezpieczenia dla dzieci. ¸ó˝ ka dostawne 
sà mniej sze od ∏ó˝ka podstawowego i mogà 
znajdowaç si´ zarówno w pokoju dziennym jak 
i w sy pialniach. ¸ó˝ ka dziecinne przeznaczone 
sà zwykle dla dzie  ci w wieku 0-2 lata. Wypo˝y-
czenie ∏ó˝e czka dzie cinnego nie jest równo-
znaczne z do sta wkà (dziecko musi si´ mieÊciç  
w ma ksy malnej, dozwolonej iloÊci osób).

•  Mansarda oznacza apartament na poddaszu, 
zwykle  z pochy∏ym, obni˝onym sufi tem. Wy-
bierajàc tego ty pu apartament nale ̋ y pami´-
taç, ̋ e mo˝e si´ to wià zaç najcz´ Êciej z ∏adnymi 
widokami lecz te˝ wi´kszym na s∏onecznieniem.

Uwaga:
•  PoÊciel (tj. poszewki na poduszki i koce, prze   -

Êcie ra d∏o) nale˝y przywieêç ze sobà (chyba, 
˝e w opisie /cenniku obiektu podano inaczej). 
Ka˝de ∏ó˝ko ma poduszk´, koc lub ko∏dr´. Je˝eli 
w opi sie obiektu podano, ˝e poÊciel lub r´czniki 
zawarte sà w cenie, zazwyczaj po tygodniu 
nale˝y zg∏osiç si´ do agencji/recepcji i je wy-
mieniç.

•  W wielu apartamentach, ze wzgl´du na 
niewielkà powierzchni´, znajduje si´ bardzo 
ogra niczona iloÊç szaf/szafek. Cz´sto zamiast 
szaf ubranio wych znajdujà si´ otwarte garde-
roby lub np. haczyki na ubrania. Nie ka˝dy pokój 
jest w nie wyposa˝ony.

•  W przypadku apartamentów 2-3 poziomowych 
lub pi´trowych domków, na górne kon dygnacje 
cz´sto prowadzà strome scho dy lub schody 
bez por´czy. Prosimy na to zwróciç uwag´ przy 
wyjeêdzie z ma∏ymi dzie çmi.

•  W niektórych wynajmowanych obiektach (w 
szcze gólnoÊci willach i aparta    mentach pry-
watnych oraz domkach letniskowych) mieszka 
okresowo lub stale w∏aÊciciel lecz ma oddziel-
ne, niezale˝ne wejÊcie lub zajmuje osobny 
budynek.

•  Wszystkie opisy apartamentów i informa cje 
podane sà wg stanu na dzieƒ oddania katalogu 
do druku. W wyjà t kowych sytuacjach zamiesz-
czony opis wypo sa˝enia, umeblowania (np. 
rodzaju ∏ó˝ek), struktury apartamentów mo˝e 
ró˝niç si´ od stanu fakty cznego. Apartamenty 
sà wypo sa˝one i urzàdzone wg gustu poszcze-
gólnych w∏aÊcicieli lub agen cji. W ramach obiek-
tów jednej ka tegorii mo gà wyst´ powaç ró˝nice  
w wy po sa ̋eniu i urzàdzeniu. Zdj´cia majà cha-
rakter przy kładowy. 

POWIERZCHNIA Jest zwykle uzale˝niona od 
typu apartamentu i maksymalnej iloÊci osób 
mogàcych w nim mieszkaç. Metra˝ zgodny jest 
zawsze z miejscowymi normami budo wla nymi. 
Je˝eli apar tament jest rzeczywiÊcie ma∏y pisze-
my o tym w jego opisie. Zwra camy jednoczeÊnie 
uwag´, ˝e garsoniery (apartamenty jedno-
pokojowe) majà zwyczajowo mniejszà powierzch-
ni´ mieszkaniowà. Podane w katalogu wiel koÊci 
apar tamentów i dzia∏ki (∏àcznie z zabudowà) sà 
wielkoÊciami przybli˝onymi. W podanà wielkoÊç 
powierzchni wliczona jest równie˝ powierzchnia 
tarasu/ bal konu. Przy zakupie dosta wek zmniejsza 
si´ powierzchnia do swobodnego poruszania si´.

LICZBA OSÓB Apartament mo˝e byç zamiesz-
kany przez iloÊç osób nie wi´kszà ni˝ podano  
w katalogu lub w voucherze. Dzieci nie zale˝nie od 
wieku traktowane sà jako doros∏e osoby. Tak˝e 
w przypadku ∏ó˝ka dziecinnego przywiezionego 
ze sobà lub wypo˝yczonego na miejscu maksy-
malna iloÊç osób  nie mo˝e zostaç przekroczona. 
Je˝eli agencja lub recepcja stwierdzi przekro-
czenie iloÊci osób w apartamencie, ma prawo 

TO NALE˚Y WIEDZIEå

PRZEJAZDY  TURYSTYCZNE  DO  WŁOCH
W SKŁAD PAKIETU AUTOKAROWEGO WCHODZĄ:

• przejazd autokarem z toaletą, barkiem, klimatyzacją • ubezpieczenie KL, NNW, bagażu na czas przejazdu  
• usługa help line • obsługa przedstawiciela biura (stewarda) na czas przejazdu poza granicami Polski.

Na życzenie możecie Państwo skorzystać z dowolnego rodzaju zakwaterowania i dokupić u nas przejazd autokarem (pakiet autokarowy).
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wykwaterowaç wszystkie osoby zamieszkujàce 
dany apartament bez prawa jakich kolwiek zwro-
tów pieni´˝nych lub za˝àdaç op∏aty za do da t kowà 
osob´ w wysokoÊci ustalonej przez agencj´. 
Agencja/recepcja ma równie˝ prawo w takim 
przypadku przydzieliç w zast´pstwie (o ile b´dzie 
to mo˝li we) inny, wi´kszy i dro˝szy apartament 
i za˝àdaç od Paƒstwa dop∏aty ró˝nicy cenowej. 
M∏odzie˝ i dzieci poni˝ej 18 roku ˝ycia mo gà 
zamie szkiwaç w apartamentach tylko pod opiekà 
osoby doros∏ej lub po dostarczeniu pisemnej zgo-
dy rodzi ców. 

SPRZÑTANIE Opuszczajàc apartament nale˝y 
pozostawiç go w czystoÊci tzn. wynieÊç Êmieci, 
zmyç naczynia, rozmroziç i przetrzeç lodówk´, 
posprzàtaç ∏azienk´, umyç pod∏ogi. Pobierana na 
miejscu op∏ata za koƒcowe sprzàtanie (wg opisu 
obiektu) nie zwalnia od obowiàzku posprzàtania 
aneksu kuchennego i ∏azienki we w∏asnym zakresie.  
W przypadku nie posprzàtania aneksu kuchennego-
/∏azienki, Klient b´dzie obcià˝ony przez agencj´ 
kwotà w wysokoÊci 50-100€/1 apartament, w za- 
le˝noÊci od rodzaju obiektu. 

GAZ / ZASILANIE ELEKTRYCZNE Prosimy nie 
w∏àczaç kilku odbiorników pràdu naraz np. boj-
ler, suszark´, ˝elazko itp. Zanim zg∏osicie awari´  
w agen cji, prosimy sprawdziç bezpieczniki w swo -
im apartamencie. Brak gazu, nale˝y zg∏a szaç na 
bie˝àco w agencji wydajàcej klucze. Do brze jest, 
˝eby ktoÊ pozosta∏ i zaczeka∏ w apartamencie. 
Dok∏a dne godziny pracy firmy gazowej podane sà 
w agencji /recepcji. Je˝eli zg∏oszenie nastàpi poza 
godzinami jej pracy, na wy mian´ trzeba b´dzie 
poczekaç. 

WY˚YWIENIE Ceny apartamentów zawierajà 
tyl ko zakwaterowanie, lecz w pobli˝u wi´ kszo Êci 
obiektów znajduje si´ wiele mo˝liwoÊci wy˝y wie-
nia – sklepy, restauracje, bary itp. Prosimy zwró ciç 
uwag´, ˝e je˝eli w opisie poda jemy odle g∏oÊç od 
sklepu, mo˝e to byç np. kiosk spo˝y wczy, ma∏y 
sklepik rodzinny lub supermarket. 

KAUCJA Celem zagwarantowania odpowiedniej 
troski o apartament i sprz´t domowy, Klient zo-
bo wiàzany jest do wp∏acenia kaucji w wysoko-
Êci podanej w opisie w chwili odbioru kluczy   
w Agen cji. Kaucja zostanie zwrócona po prze pro-
wadzeniu kontroli apartamentu o ile nie zo sta nà 
stwierdzone szkody lub braki w apartamencie.  
W przypadku wyjazdu poza godzinami pra cy 
agencji, po wczeÊniej szym uzgodnieniu, kaucja 
mo˝e zostaç odesłana przez agencj´ na adres 
domowy z potràceniem ko sz tów przesyłki lub 
dost´pna b´dzie do odbioru w siedzibie EPT.  
W przypadku grup m∏o dzie˝o wych kaucja wy nosi 
200€/1 apartament. 

OGRÓDKI Je˝eli apartamenty posiadajà w opisie 
ogródek, nie sà to zazwyczaj tradycyjne, przydo-
mowe ogrody z trawà czy rabatami. Jest to raczej 
miejsce, gdzie mo˝na posie dzieç i przy rzàdziç np. 
grilla. Czasami sà ogro dzone niskim ˝ywop∏otem, 
rzadziej p∏o tem, ale za zwy czaj stanowià cz´Êç 
wspólnego terenu otaczajàcego dany budynek 
czy will´. Mogà byç one zarówno do dyspozycji 
danego apartamentu (w∏asne) jak równie˝ prze-
znaczone dla wi´ kszej iloÊci rodzin zamieszkujàcej 
posesj´ (wspólne). Je˝eli w opi  sie wyszczególnio-
no, ˝e w ogró dku znajdujà si´ meble, nie oznacza 
to, ˝e ka˝da oso ba b´dzie posiada∏a np. w∏asne 
krze s∏o ogro do we. Ich iloÊç mo˝e byç mniejsza 
ni˝ iloÊç osób zamie szkujàcych apartament. Nie sà 
równie˝ wówczas gwarantowane na wyposa˝eniu 
le˝aki czy parasole s∏oneczne. Podany w opisie 
„grill” ozna czaç mo˝e za równo grill sta cjo narny jak 
i ma∏y, przenoÊny grill.

MIEJSCA PARKINGOWE Je˝eli w opisie obiek-
tu podajemy, ˝e sà rezerwowane miejsca parkin-
gowe, jedno niestrze˝one miejsce przypada na je-
den apartament. W przypadku, kiedy przyje˝d˝acie 
dwoma samochodami do jednego apartamentu, 
drugi samochód nale˝y za par kowaç na poboczu 
ulicy lub najbli˝szym par kingu. Je˝eli w opisie 
podajemy tylko informacj´, ˝e obiekt posiada par-
king – iloÊç miejsc jest ogra niczona i samochód 
mo˝na zaparko waç przy obiekcie, jego pobli˝u, 
przy ulicy itp.

HOTELE
„Pokojem hotelowym” okreÊlamy umownie pokój 
w hotelu, pensjonacie, oÊrodku wczasowym, kom-
pleksie wakacyjnym, willi, sanatorium.
•  Podstawà do obliczenia zni˝ek dla dzieci jest 

wiek dziecka w dniu rozpocz´cia podró ̋ y. Np. 
zni˝ka do 7 lat oznacza, ˝e dziecko nie mo˝e 
mieç ukoƒczonych 7 lat (czyli do 6,99 lat). 
Zni˝ki przy s∏ugujà tylko od ceny podstawowej 
– nie przy s∏ugujà od dop∏at do FB, HB, MS lub 
ALL INCLUSIVE.

•  Pokoje z widokiem w kierunku morza nie-
koniecznie posiadajà bezpoÊredni widok na mo-
rze. Mo˝e on byç np. cz´Êciowo lub ca∏ko wicie 
zas∏oni´ty drzewami. 

•  Pokoje jednoosobowe – ka˝dorazowo na zapy-
tanie. Ich wielkoÊç, wyposa˝enie i usytuowa-
nie nie musi byç identyczne jak w przypadku 
pokoi dwu osobowych. Zazwyczaj po koje te nie 
posia dajà balkonu.

•  Pokoje 3 lub 4 osobowe oznaczajà pokój 2 oso-
bowy z jednà lub 2 dostawkami.

•  W pokojach hotelowych mogà znajdowaç si´ 
zarówno ∏ó˝ka ma∏˝eƒskie jak i pojedyncze. 

•  Balkon francuski – oznacza drzwi balkono we  
z ba lustradà, z niewielkim wyst´pem, bez 
mo˝li wo Êci wyjÊcia na zewnàtrz. 

•  Dostawka do pokoju to rozk∏adany tapczan, 
∏ó˝ ko, rozk∏adany fotel lub ∏ó˝ko turystyczne/ po-
lo we, sporadycznie – ∏ó˝ko pi´tro we. ¸ó˝ko do-
sta wne zazwyczaj jest mniej sze od ∏ó˝ka pod sta-
wowego. Przy zakupie dosta wek zmniejsza si´ 
powierzchnia do swobodnego poruszania si´. 

•  Dla dzieci (zwykle do lat 2 chyba ˝e w opi sie 
podano inaczej), po wczeÊniejszej rezer wa cji, 
mo˝liwe jest bezp∏atne lub p∏atne wypo ̋y czenie 
∏ó˝eczka (bez poÊcieli) lub krze se∏ ka, czasami za 
pobraniem kaucji. 

•  Sprzàtanie i zmiana poÊcieli zawarte sà w ce-
nie lecz w ró˝nych krajach i hotelach czynnoÊci 
te wykonywane sà z ró˝nà cz´stotliwoÊcià. 
W obiektach klasy turystycznej wyst´pujà 
najcz´Êciej na zakoƒczenie turnusu lub po zgło-
szeniu w recepcji. R´czniki (o ile znajdujà si´ na 
wyposa˝eniu pokoju) wymieniane sà na ̋ yczenie 
klienta (pozostawienie r´czników na wieszaku 
oznacza dla obsługi, ˝e b´dziecie Paƒstwo na-
dal z nich korzystaç, a poło˝enie ich na podłodze  
w łazience – ˝e prosicie o wymian´). 

•  Korzystanie z mini-barków w pokojach jest za-
wsze dodatkowo p∏atne na miejscu.

•  Suita hotelowa to zazwyczaj dwupokojowe 
pomie szczenie z ∏azienkà, studio – jednopo-
kojowe.

•  Wy˝ywienie: ka˝dy kraj posiada inne zwyczaje 
˝ywieniowe. Zazwyczaj w restauracjach i jadal-
niach serwowana jest kuchnia regionalna na 
ba zie miejscowych specja∏ów. Wy˝ywienie w 
for mie bufetu oznacza samoobsługowà form´ 
wy˝ywienia. W za le˝noÊci od standardu obiektu 
i jego ceny wyst´puje mniej lub bardziej ró˝no-
rodny wybór zimnych, goràcych przekàsek i daƒ, 
gdzie ka˝dy uczestnik ma mo˝liwoÊç konsumpcji 
w dowolnej iloÊci. Zwykle nie dotyczy to dese-
rów. Przy małej liczbie goÊci w danym hotelu 
itp. (np. przed i po sezonie), mo˝e zmniej szyç 
si´ ró˝norodnoÊç wydawanych posił ków, bufet 
mo ̋e zostaç zastàpiony wy bo rem posił ków 
z me nu, itp. Mogà zostaç równie˝ skrócone 
godziny wydawania posiłków. Wià˝e si´ to za-
zwy czaj z obni˝onà, w stosunku do głównego 
sezonu cenà, jakà płacicie Paƒstwo za imprez´ 
przed lub po sezonowà. Ânia danie kon tynentalne 
oznacza Êniadanie, które z regu∏y sk∏ada si´  
z pieczywa, mas∏a, d˝emu, sera, kawy lub her-
baty. W niektó rych krajach – Êniadanie to mo ̋e 
byç ser wo wane w formie bufetu, dodatkowo 
(w zale˝noÊci od kategorii ho telu) – mleko, cap-
pucino, czekolada, sucharki, biszkopty, ciasto 
domowe, jogurt, rogaliki itp. Wzmo  cnione 
Êniadanie w formie bufetu zawiera do datkowo 
w´ dli ny (np. szyn  ka, sa lami, wyroby regio nalne), 
ser ˝ó∏ ty itp. Obia dokolacja oznacza zazwy czaj 
obiad/da nie ciep∏e serwowane w porze kola cji. 
W nie których krajach – mo˝e byç serwo wa-
na w for mie kilku zestawów do wy bo ru. Na 
ze staw sk∏ada si´ wówczas (w zale ̋no Êci od 
kategorii hotelu): zupa lub przy staw ka, drugie 
danie, owoce lub deser. Napoje do obiadów 
i kolacji sà zawsze do dat kowo p∏at ne we 
w∏asnym zakresie. Nie mo˝na wy nosiç je dze-
nia z restauracji. W wyjàtkowych przypadkach 
np. cho ro by lub z∏ego samo po czucia jednego  

z ucze stników uniemo˝li wia jàcych mu zejÊcie 
do re sta ura cji hotelowej, mo ̋ na poprosiç 
obs∏u g´ restauracji /recepcji o wy   ra ̋ enie zgo dy 
na zaniesienie posi∏ku do pokoju. 

•  W przypadku formy ALL INCLUSIVE, napoje 
bezalkoholowe sà zazwyczaj z dystrybutorów, 
natomiast lokalne napoje alkoholowe cz´sto 
podawane sà w plastikowych kubkach.

•  Wystrój poszczególnych pokoi mo˝e si´ ró˝niç. 
Zdj´cia majà charakter przyk∏adowy. 

•  Je˝eli obiekt nie posiada oficjalnej klasyfi-
kacji (kategoryzacji) wg przepisów unijnych 
lub naszym zdaniem oficjalna klasyfikacja 
obiektu została zawy˝ona – wówczas poda-
jemy subiektywnà, lecz opartà na wieloletnim 
doÊwiadczeniu ocen´ standardu danego obiektu 
wg nas i lokalnego partnera, wyra˝onà w iloÊci 
słone czek EPT. 

POMOC W TRAKCIE WYPOCZYNKU Funkcj´ 
rezydenta pe∏nià miejscowe Agencje/Recepcje 
wydajàce klucze, do których nale˝y zg∏aszaç wszel-
kie uwagi czy problemy zaistnia∏e na miej  scu. W 
przypadku braku mo˝li wo Êci uzyska nia pomocy od 
powy˝szych przed stawicieli, do Paƒstwa dyspozy-
cji pozo staje telefon dy ̋ur ny w Polsce +48 601 
516 043 czynny w sezonie letnim ca∏odobowo 
od piàtku (godz. 18.00) do niedzieli (godz. 12.00) 
oraz nasze sta cjonarne numery telefonów w biurze 
+4832 253 02 07, 253 02 08. Nale˝y pami´ taç, 
˝e je˝eli w opisie Êwiadczeƒ imprezy zawarta jest 
dodatkowo informacja o opiece polskiego rezyden-
ta, jest to osoba, która obs∏uguje klien tów w jednej 
lub w kilku miejscowoÊciach dane go kraju. Jego 
praca polega na s∏u˝eniu pomocà w przypadku 
zaistnienia ewentualnych pro blemów na miejscu. 
Pomaga on rów nie˝ zaku piç imprezy fakultatywne 
organizo wane przez miejscowe agencje. Jego 
telefon podajemy w informatorze do∏à czanym do 
dokumentów podró˝y lub dost´pny jest w recepcji/
agencji wydajàcej klucze. Uwa ga: pra cy rezydenta 
nie nale˝y my liç z pracà pilota, który przebywa z 
jednà konkretnà grupà ca∏y czas w danym obiek-
cie. W przypadku ma∏ej iloÊci uczestników, fun-
kcj´ rezydenta pe∏ nià recepcje/agencje wydajàce 
klucze.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE Z wi´kszoÊci 
miejsco woÊci organizowane sà przez lokalne 
agencje ró˝no rakie wycieczki autoka rem i sta-
tkiem do najcieka w szych miejsc w okolicy. Sà to 
imprezy odp∏atne, a ich ceny ustala miejscowa 
agencja. Imprezy ob s∏ugi wa ne sà przez pilotów 
pos∏ugujàcych si´ miejsco wym j´zykiem i j´zykiem 
angielskim lub niemie ckim. Realizowane sà przy 
minimum 35 osobach. 
Uwaga: 
•  W zale ̋noÊci od opisu oferty, w przypadku niektó-

rych miejscowoÊci, istnieje mo˝liwoÊç zaku pienia 
wycieczek fakultatywnych ju˝ w Polsce. W tym 
przy padku, je˝eli nie zbierze si´ wystarczajàca 
iloÊç ch´tnych osób (minimum 35 os.) i wycieczka 
nie dojdzie na miejscu do skutku – zwrot wpła-
conej nale˝noÊci zostanie dokonany w Polsce, po 
zakoƒ czeniu imprezy. 

•  Je˝eli obiekt posiada w  swo im opisie ofert´ 
specjalnà np. bezpłatnà wy cieczk´ fakultatywnà, 
nale˝y po twier dziç skorzystanie z niej podczas 
podpisywania umowy. Brak wpisu w umo wie 
jest jednoznaczny z rezygnacjà. 

•  Pe∏ne infor ma   cje na temat propozycji wycieczek 
fakultatywnych znajdziecie Paƒstwo na stronie: 
www.europol. com.pl /fakultatywne

WARUNKI LOKALNE W oÊrodkach turystycznych 
mie szkaƒcy przez ca∏y rok normalnie ˝yjà, budujà, 
pracujà. W sàsiedztwie obiektów tury sty cznych 
cz´sto znajdujà si´ lokale taneczne, sklepy, restau-
racje, ulice, drogi dojazdowe itp. Nawet w naj spo-
kojniejszych zakàtkach, dzielnicach miejscowoÊci 
turystycznych mo˝e dochodziç do pewnych 
ucià˝li woÊci spowodowanych ha∏asem. Zrobimy 
wszystko co mo˝li we, aby informowaç Paƒstwa na 
bie˝àco je˝eli w pobli˝u Paƒstwa obiektu prowadzo-
ne b´dà jakiekolwiek prace budowlane. Niestety 
nie za wsze taka informacja jest mo˝liwa, szczegól-
nie w sytuacji, gdy np. rozpoczynajà si´ one z dnia 
na dzieƒ lub sà wznawiane po d∏u˝szej przerwie 
przez w∏aÊcicieli prywatnych lub instytu cje. Nie 
pono simy odpowie dzialnoÊci za ewentualne, w/w 
ucià ̋ li woÊci. Poj´cie spokojnego po∏o˝e nia obiek-
tu (spokojnej okolicy) jest ba r dzo subiektywne,  
a jego obiektywne znaczenie praktycznie nie ist-

nieje. Po szu kujàcy spokoju powi n  ni unikaç tzw. 
szczytu sezonu i szukaç obiektów ma∏ych, le˝à cych 
na uboczu. Z tego te˝ powodu prosimy zwróciç 
szcze gólnà uwa g´ na nasze wyjàtkowo atrakcyjne 
oferty przed i po sezonie. Nie wszystkie restau-
racje, ka wiar  nie i sklepy sà wówczas dost´pne, 
a iloÊç atrakcji ograniczona, lecz ceny imprez sà 
zna cznie ni˝ sze. Wiele miejscowoÊci tury sty cznych 
po∏àczonych jest ze sobà drogà szybkiego ruchu. 
Specyfikà niektórych krajów jest nieporzàdek na 
posesjach znajdujàcych si´ w okolicy obiektów 
turystycznych lub w ich bezpoÊrednim sàsiedztwie,  
w drodze na pla˝´, na bezpłatnych, tzw. dzikich 
pla˝ach oraz w ogólnodost´pnych miejscach u˝yte- 
cznoÊci publicznej. W cz´Êci regionów mo˝e 
równie˝ wyst´powaç wzmo˝ona iloÊç niektórych 
gatunków np. owadów. Cz´sto spowodowane 
jest to specyfikà mikroklimatu, rodzajem lokalnej 
roÊlinnoÊci itp. Zach´camy przed wyjazdem do 
zapoznania si´ z lokalnymi zwyczajami oraz warun-
kami specyficznymi dla danego kraju czy regionu.

URLOP Z GWARANCJÑ Celem zapewnienia Paƒ-
stwu poczucia bezpieczeƒstwa i wywiàzania si´  
z obowià zków wynikajàcych z „Usta wy o us∏ugach 
turystycznych”, zawarliÊmy z To wa rzystwem Ubez - 
pieczeniowym Signal Iduna umow´ ubezpie cze-
niowà OC na wypa dek niewyp∏a calnoÊci (polisa 
nr M202189). Oczy wiÊ cie nie przewidujemy takiej 
sytuacji. Niemniej wszyscy Klienci, którzy dokonali 
p∏atnoÊci, a nie otrzymali jeszcze Êwiadczeƒ, majà 
ustawowo zapewniony zwrot dokona nych wp∏at. 
Zapewniony jest równie˝ powrót do kraju w przy-
padku, gdy organizator nie za pewni tego powrotu 
wbrew zawartej umo wie. Cer tyfikat polisy dost´-
pny jest do wglàdu u naszych agentów i na naszej 
stronie internetowej. Orygina∏ polisy ubezpiecze-
nio wej zosta∏ z∏o˝ony do wojewody Êlàskiego. 
Szczegó ∏owe informacje na ten temat – na stronie 
www.europol.com.pl.

ÂWIADCZENIA Katalog „EPT DOJAZD WŁA-
SNY, AUTOKAREM” ma cha rakter informacyjny. 
Podane w nim wskazówki nie stanowià oferty. 
Szczegółowe informacje dost´pne sà na www.
europol.com.pl pod kodem danego obiektu/ 
imprezy. W opi sie ka˝dego obiektu wy mienione 
sà Êwiad czenia wliczone w cen´ wynajmu/za-
kwate rowania („Êwiadczenia zawarte w ce nie”). 
W opi sie /cenniku obie ktu zawarta jest informacja 
o ewentualnych opłatach obowiàzkowych (obli-
gatoryjnych) lub opłatach nieobowiàzkowych (na 
˝yczenie), które nale˝y opłaciç przy rezerwacji 
lub na miejscu (w za le ̋ noÊci od opisu). Usługi 
„na ˝yczenie” muszà byç zawsze zgłoszone przy 
rezer wacji. 
Uwaga: 
•  Wszelkie usługi nieobowiàzkowe wynikajàce  

z opisu obiektu, z których klient mo˝e na ˝y cze-
nie skorzystaç, nie sà wliczone w cen´. Doty-
czy to m. in. zabiegów wellnes i SPA, urzàdzeƒ 
sportowych – bo i sk spor towych, kor tów teni-
sowych, sa lek fitness, siłowni, sejfu w re cepcji, 
szkółek, wypo˝yczalni sprz´tu wodnego, rowe-
rów, korzystania z łàcza internetowego itp.

•  Korzystanie z basenów kàpielowych, placów 
zabaw, animacji – zawarte jest w ce nie, chyba, 
˝e w opisie obiektu podano inaczej.

•  Katalog tworzony jest z najwi´kszà, mo˝li wà 
starannoÊcià. Wszystkie opisy i informa cje po-
dane sà wg stanu na dzieƒ oddania katalogu do 
druku, dlatego nie uwzgl´dniajà ewen tu alnych 
póêniej szych zmian. Najbar dziej aktualny opis 
oferty znajduje si´ zawsze na stronie interne-
towej EPT: www.europol.com.pl.

EURO POL TOUR (EPT)
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1. Postanowienia ogólne:
Przez u˝yte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa okreÊle-
nia rozumie si´: 
Klient – uczestnik imprezy turystycznej (dalej – impreza), 
EPT – Euro Pol Tour, organizator wyjazdu, 
Impreza autokarowa/lotnicza – impreza organizowana 
przez EPT wraz z zapewnieniem Klientom przewozu auto-
karowego/lotniczego do miejsca, w którym impreza zosta∏a 
zorganizowana,
Biuro – biuro sprzedajàce Wam imprez´/agent EPT, 
Agencja/Recepcja – zagraniczny partner EPT przyjmujàcy 
na miejscu,
Si∏a wy˝sza – zdarzenie wywo∏ane przyczynà zewn´trznà, 
niezale˝ne od EPT lub Agencji/Recepcji, którego nie mo˝na 
by∏o przewidzieç w chwili zawarcia z Klientem umowy 
o Êwia dczenie us∏ug turystycznych (dalej – umo wa),  
a w szcze  gólnoÊci wojna, stan wojenny lub wyjà tkowy, za-
mieszki, rozruchy, powstania, blokady dróg, akty terrorystycz-
ne, kl´ski ˝ywio∏owe, dzia∏ania organów w∏adz publicznych 
paƒstwa siedziby Agencji/Recepcji oraz wywo∏ane przyczynà 
zewn´trznà i niemo˝liwe do przewidzenia awarie powodujàce 
braki energii elektrycznej, wody lub ogrzewania, jak równie˝ 
powodujàce przerwy w dzia∏aniu klimatyzacji, dzia∏anie lub 
zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczàcych w wykonywa-
niu us∏ug przewidzianych w umowie – wszelkie niemo˝liwe 
do przewidzenia dzia∏ania lub zaniechania tych osób, których 
nie mo˝na by∏o uniknàç.  

2. Zawarcie umowy:
Umow´ uwa˝a si´ za skutecznie zawartà po wype∏nieniu  
i podpisaniu przez Klienta umowy – zg∏oszenia o uczestnic-
two w imprezie, jej pisemnym potwierdzeniu przez EPT oraz 
pod warunkiem wp∏aty 30% ceny imprezy. EPT ma obowià-
zek w ciàgu maksymalnie 24 godzin (nie liczàc dni ustawowo 
wolnych od pracy), potwierdziç rezerwacj´ lub zapropono waç 
inny obiekt. W przypadku nie zaakceptowania nowej pro-
pozycji nast´puje natychmiastowy zwrot wpłaconej kwoty 
rezerwacyjnej. Przy zg∏oszeniu na le˝y podaç dane wszystkich 
osób wyje˝d˝ajàcych tj. imi´, nazwisko, dat´ urodzenia, nu-
mer dowodu osobistego lub paszportu. Rezerwacje obiektów 
posiadajàcych w syste mie rezerwacyjnym status „na zapyta-
nie” potwierdzane sà w ciàgu 2 dni roboczych.

3. Warunki p∏atnoÊci:
3.1. Minimum 30% ceny imprezy płatne przy rezerwacji  
(w przypadku rezerwacji na mniej ni˝ 36 dni od daty rozpo-
cz´ cia turnusu, konieczna jest wp∏ata pe∏nej ceny impr e zy). 
Zap∏ata reszty nale˝noÊci musi nastàpiç bez ponowne go 
wezwania na co najmniej 36 dni przed rozpocz´ciem turnusu. 
JeÊli uzgodniona kwota wp∏aty zaliczki lub do p∏a ty do 100% 
nie zostanie dokonana w obowiàzujàcym ter mi nie, EPT jest 
uprawniony do rozwiàzania umowy i nali czenia kary umownej 
na zasadach okreÊlonych w pkt. 5. Ceny imprez zawierajà po-
datek VAT oraz ubezpieczenie KL, NNW oraz baga˝u. 
3.2. Je˝eli cena imprezy turystycznej EPT wyra˝ona jest  
w walucie EURO, wówczas Osoba Zgłaszajàca (Klient) mo˝e 
dokonaç płatnoÊci w EURO lub w walucie polskiej (PLN). Za-
liczk´ jak i dopłat´ nale˝y uiÊciç w tej samej, wybranej pod-
czas rezerwacji walucie. W przypadku wpłat w PLN wszelkie 
wpłaty i rozliczenia dokonuje si´, zgodnie z par. 1 i 2 art. 358 
Kodeksu Cywilnego, w oparciu o kurs z tabeli pieniàdze – 
sprzeda˝ Getin Bank podany w dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ 
dokonania wpłaty, a obowiàzujàcy w dniu dokonania zapłaty 
(publikowany na www.getinbank.pl/kursy-walut/pieniàdze). 
Ka˝dà zaliczk´ w EURO przelicza si´ po kursie z dnia zapłaty 
zaliczki, ka˝dà dopłat´ do 100% w EURO – po kursie z dnia 
dokonania dopłaty. Dla celów rozliczenia umowy/imprezy,  
w przypadku klientów realizujàcych płatnoÊci w złotych pol-
skich przyjmuje si´, ˝e wpłaty złotowe stanowià ekwiwalent 
pieni´˝ny wpłat walutowych przeliczonych na złote wg kursu 
z tabeli pieniàdze sprzeda˝ Getin Bank. W przypadku wpłat  
w EURO Klient mo˝e dokonaç wpłaty gotówkà lub przele-
wem na konto dewizowe organizatora.  
3.3. W przypadku ceny wyra˝onej w ZŁ (PLN) płatnoÊci 
doko   nuje si´ w walucie polskiej. 

4. Skierowania, vouchery:
Skierowanie (voucher) zawiera m.in.: nazw´, dok∏adny adres 
wraz z numerem telefonu agencji/recepcji gdzie na le˝y si´ 
zg∏osiç po odbiór kluczy do apartamentu/pokoju, numer tele-
fonu dy˝urnego, godziny odbioru i zdania kluczy, nazw´, typ 
wykupionego apartamentu/pokoju oraz ma ksy  malnà iloÊç 
osób mogàcych w nim zamieszkaç. Voucher udost´pniany 
jest w Strefie Klienta na około 2 tygodnie przed wyjazdem, po 
uzupełnieniu wpłaty za imprez´.  W przypadku nie otrzymania 
go w w/w terminie, prosimy o natychmiastowy kontakt z EPT. 

5. Rezygnacje:
5.1. Podstawà do obliczania kary umownej za rezygnacj´ jest 
cena imprezy. OÊwiadczenie o rezygnacji z podró˝y mo ̋e byç 
zgłoszone tylko w formie pisemnej. 
5.2. Z zastrze˝eniem pkt 5.3. i 5.4., w przypadku rezygna cji 
Klienta z imprezy, EPT nalicza odszkodowanie   w wyso      koÊci:
   •  10% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi do 36 dni przed datà 

rozpocz´cia turnusu,
   •  50% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi na 36-16 dni przed 

datà rozpocz´cia turnusu,
   •  70% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi na 15-9 dni przed 

da tà rozpocz´cia turnusu,
   •  80% ceny, je˝eli rezygnacja nastàpi na mniej ni˝ 9 dni 

przed datà rozpocz´cia turnusu lub gdy Klient nie doj-
e dzie na miejsce.

5.3. Odszkodowanie, w zakresie okreÊlonym w pkt 5.2., jest 
nale˝ne EPT, o ile EPT zostanie obcià˝one przez Agen cj´/ 
Recepcj´ kosztami rezygnacji Klienta z imprezy w wy so koÊci 

odpowiadajàcej wysokoÊci takiego odszko do wa nia w zwiàzku 
z zaistnieniem okolicznoÊci okreÊlonych w pkt 5.2.
5.4. Uwaga: 
1.  Przy obliczaniu terminu rezygnacji nie wlicza si´ dni usta-

wowo wolnych od pracy. 
2.  W przypadku gdy Klient dokona∏ wp∏aty na poczet ceny 

imprezy (dalej – wp∏ata)  w walucie polskiej (dalej – ZŁ), 
ewentualny zwrot na jego rzecz nale˝nej z tego tytu∏u 
kwoty pie ni´˝nej nast´puje zawsze w ZŁ do wy so koÊci 
dokonanej wp∏aty; w przypadku gdy Klient dokona∏ wp∏aty 
na poczet ceny imprezy w walucie obcej (dalej – EURO), 
ewentualny zwrot na jego rzecz nale˝nej z tego tytu∏u 
kwoty pieni´˝nej nast´puje zawsze w EURO do wysokoÊci 
dokonanej wp∏aty.

3.  Procedura przeniesienia przez Klienta praw i obowiàzków 
wynikajàcych z umowy na osob´ trzecià:

   a)  W przypadku, gdy Klient, najpóêniej w momencie 
odstàpienia od umowy wska˝e osob´ trzecià (dalej 
– osoba wskazana przez Klienta) spe∏niajàcà wa-
runki udzia∏u w im prezie, która przejmie obowiàzki 
wynikajàce z umowy i ureguluje p∏atnoÊci za imprez´, 
stosowna w tym zakresie zmiana danych osobowych 
(obejmujàca imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania 
osoby wskazanej) zostanie przeprowadzona bezp∏atnie 
(przeniesienie praw i obowiàzków wynikajàcych z umo-
wy na osob´ wskazanà przez Klienta). 

   b)  Je˝eli osoba wskazana przez Klienta nie spe∏nia wa-
runków udzia∏u w imprezie, EPT w ciàgu 3 dni od daty 
wskazania danej osoby przez Klienta sk∏ada Klientowi 
sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci 
(dalej – sprzeciw). W sprzeciwie EPT jest zobowiàzany 
wskazaç powody uzasadniajàce brak spe∏nienia przez 
osob´ wskazanà przez Klienta warunków udzia∏u w 
imprezie. 

  c)  Je˝eli Klient w terminie 3 dni od daty otrzymania sprzeci-
wu nie wska˝e innej osoby spe∏niajàcej warunki udzia∏u 
w imprezie, uznaje si´, ˝e nie nastàpi∏o przeniesienie 
praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy na osob´ 
wskazanà przez Klienta. 

   d)  Je˝eli w terminie wskazanym w pkt „c” Klient wska˝e 
innà osob´ ni˝ poprzednia osoba wskazana przez 
Klienta, spe∏niajàcà warunki udzia∏u w imprezie, która 
przejmie obowiàzki wynikajàce z umowy i ureguluje 
p∏atnoÊci za imprez´ (dalej – osoba ponownie wskazana 
przez Klienta), stosowna w tym zakresie zmiana danych 
osobowych (obejmujàca imi´ i nazwisko oraz adres 
zamieszkania osoby ponownie wskazanej przez Klienta) 
równie˝ zostanie przeprowadzona bezp∏atnie (przenie-
sienie praw i obowiàzków wynikajàcych z umowy na 
osob´ ponownie wsk a zanà przez Klienta). 

    e)  Je˝eli oka˝e si´, ˝e osoba ponownie wskazana przez 
Klienta nie spe∏nia warunków udzia∏u w imprezie, 
stosuje si´ procedur´, o której mowa w pkt b oraz 
zasad´ okreÊlo nà w pkt c, z tym ˝e Klient nie mo˝e 
ju˝ wskazywaç dalszych osób, ch yba ˝e EPT i Klient 
wspólnie ustalà inaczej.

6. Warunki wynaj´cia
6.1. W niniejszych Warunkach Uczestnictwa oraz „To 
nale˝y wiedzieç” przyj´to umownà nazw´ „apartament” 
oznaczajàcà zarówno mieszkanie wakacyjne jak i domek 
letniskowy czy te˝ cz´Êç domu przeznaczonà do wynaj´cia. 
Umowna nazwa „pokój hotelowy” oznacza pokój w hotelu, 
pensjonacie, kompleksie wakacyjnym lub sanatorium.
6.2. W przypadku wynaj´cia apartamentu Klient mo˝e 
zostaç zobowiàzany do uiszczenia w Agencji, przy odbiorze 
kluczy, op∏aty klimatycznej, recepcyjnej, op∏aty  za sprzàta nie 
koƒcowe, pràd, gaz, wod´, kart´ klubowà, kaucj´ zwrotnà  
o ile informacja o tych op∏atach zawarta jest w opisie 
oferty.
6.3. Najkrótszy termin wynaj´cia apartamentu wynosi  
1 tydzieƒ (od soboty do soboty). Przed i po sezonie mo˝li-
wy jest przyjazd w dowolny dzieƒ tygodnia (na zapytanie). 
Minimalny okres wynaj´cia pokoju hotelowego podany 
jest ka˝dorazowo w jego opisie. Wynaj´cie apartamentu 
nast´puje zwykle w godz. 17.00-19.00 pierwszego dnia 
pobytu, pokoju hotelowego od godz. 14.00. Szczegó∏owe 
miejsce i godziny odbioru kluczy podane sà ka˝dorazowo  
w voucherze. 
6.4. W razie opóênionego przybycia Klient musi powia do-
miç o tym (przed godz. zakoƒczenia pracy Agencji) Agen cj´/
Recepcj´ lub nasze biuro w Polsce (telefon dy˝urny +48 
601 516 043). W przeciwnym wypadku apartament/ pokój 
b´dzie trzymany tylko do nast´pnego dnia i po tym okre-
sie mo˝e zostaç ponownie wynaj´ty z konsekwencjami 
podanymi w pkt. 5. Ka˝dorazowo konieczna jest zgoda 
agencji na póêniejszy przyjazd Klienta.  EPT nie ponosi od-
po wiedzialnoÊci jak równie˝ nie zwraca nale˝noÊci z tytu∏u 
póêniejszego przyjazdu lub wczeÊniejszego opuszczenia 
apartamentu/hotelu. 
6.5. W momencie przyjazdu muszà byç okazane dla celów 
meldunkowych dokumenty to˝samoÊci wszystkich osób 
zamieszkujàcych apartament lub pokój hotelowy. 
6.6. Zdanie kluczy od apartamentu musi nastàpiç w Agencji 
do godz. 09.00 ostatniego dnia, od pokoju hotelowego do 
godz. 10.00. Opuszczenie apartamentu powinno nastà piç 
w godzinach pracy Agencji, aby upowa˝niony do tego pra-
cownik móg∏ sprawdziç stan czystoÊci. Agencja do pu szcza 
mo˝liwoÊç wyjazdu w nocy, ale w takim wypadku rezerwuje 
sobie prawo do zatrzymania kaucji, która po przeprowadze-
niu kontroli zostaje odes∏ana Klientowi drogà pocztowà. 
Opuszczajàc apartament Klient zobowiàzany jest do 
posprzàtania apartamentu, w szcze gólnoÊci do po zmywania 
u˝ywanych naczyƒ kuchennych, wyniesienia Êmieci, 
rozmro˝enia i umycia lodówki, a tak˝e posprzàtania ∏azienki. 

7. Zasady pobytu:
7.1. W apartamencie nie mo˝e zamieszkiwaç wi´cej, ni˝ 
maksymalna iloÊç osób podana w jego opisie.
7.2. Przywo˝enie zwierzàt domowych jest mo˝liwe tylko do 
obiektów wymienionych/zaznaczonych w ofercie i w zale-
˝noÊci od informacji zawartej w katalogu/cenniku, mo˝e 
wymagaç uiszczenia dodatkowej op∏aty na miejscu.
7.4. Zabronione jest u˝ywanie w∏asnych kuchenek i piecy-
ków elektrycznych.
7.5. Wszyscy klienci zobowiàzani sà do przestrzegania re-
gulaminu pobytu ka˝dego z obiektów, w szczególnoÊci do 
przestrzegania ciszy nocnej (22.00-07.00).

8. Kaucja za apartament:
Klient zobowiàzuje si´ do maks. troski o apartament i sprz´t 
domowy (naczynia, lodówka, meble). Celem zagwarantowa-
nia odpowiedniej troski o apartament, Klient zobowiàzany 
jest do wpłacenia kaucji w Agencji w chwili odbioru kluczy. 
Jej wysokoÊç uzale˝niona jest od decyzji właÊciciela, podana 
jest w opisie oferty i wynosi zwykle od 50 do 200 EURO za 
apartament/pobyt. Agencja wydaje wówczas potwierdzenie 
odbioru, które wraz z kluczami nale˝y zwróciç w dniu wyjaz-
du w agencji, aby otrzymaç zwrot wp∏a co nej kaucji. Kaucja 
zostanie zwrócona po przeprowadze niu przez pracownika 
kontroli apartamentu, w dniu wy jazdu, o ile nie zostanà 
stwier dzone szkody lub braki w apar tamencie. 
Uwaga: w przypadku utraty klucza od drzwi wejÊciowych do 
apartamentu lub pokoju, klient zobowiàzany jest do pokrycia 
kosztu naprawy/wymiany zamka według cennika agencji/ re-
cepcji. Wypo˝yczenie ∏ó˝eczka dzieci´cego – kaucja 50€, 
wypo˝yczenie krzese∏ka dla dziecka – kau cja 10€ (konie czna 
wczeÊniejsza rezerwacja). 

9. Zni˝ki i op∏aty dodatkowe w hotelach:
9.1. W przypadku korzystania z jakichkolwiek zni˝ek, 
podstawà do obliczenia wszystkich cen jest cena imprezy 
dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym. 
9.2. Napoje do obiadów i kolacji sà dodatkowo p∏atne na 
miejscu. 
9.3. Mini barki sà zawsze dodatkowo p∏atne na miejscu we 
w∏asnym zakresie (w przypadku korzystania z nich).

10. OdpowiedzialnoÊç biura:
10.1. EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci wobec Agencji/Recep-
cji lub innych osób trzecich za ewentualne szkody, które mogà 
zaistnieç w apartamencie/pokoju hotelowym, wyrzàdzone 
przez Klienta. EPT nie ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊci za 
ewentualne szkody poniesione przez Kli e n ta, które mogà 
zaistnieç w apartamencie/pokoju ho te lowym lub w innych 
miejscach, w których sà realizo wane us∏ugi obj´te imprezà, 
je˝eli do powstania tych szkód do sz∏o na skutek:
   1)  dzia∏ania lub zaniechania osoby trzeciej nieuczestniczà-

cej w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w umowie 
lub
   2) si∏y wy˝szej.
Agencja/Recepcja s∏u˝y w∏asnym serwisem w celu udzielenia 
niezb´dnej pomocy w zakresie rozwiàzywania problemów 
Klientów, w szczególnoÊci dotyczàcych szkód po niesionych 
przez Klienta. W sytuacjach wyjàtkowych, np. koniecznoÊci 
przeprowadzenia napraw, czy usuni´cia awa rii przedstawiciel 
Agencji/Recepcji ma prawo wejÊç do apar tamentu/pokoju 
nawet pod nieobecnoÊç Klienta. 
10.2. Z zastrze˝eniem pkt 10.3, wszelkie zastrze˝enia 
dotyczàce stanu apartamentu/pokoju hotelowego muszà 
byç zg∏oszone przez Klienta w ciàgu 24 godzin od momentu 
wprowadzenia si´. Za nie zg∏oszone lub powsta∏e w trakcie 
pobytu Klienta, trwa∏e uszkodzenia, zniszczenia, braki w wy-
posa˝eniu, Agencja/Recepcja ma prawo obcià ̋ yç Klie nta 
wed∏ug obowiàzujàcego na miejscu cennika. Wszelkie usterki, 
awarie powsta∏e w trakcie pobytu nale ̋ y zg∏aszaç na bie˝àco. 
Sà one usuwane bezp∏atnie. 
10.3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodnoÊci 
otrzymanego Êwiadczenia z zamówionym, Klient winien 
uczyniç wszystko co tylko mo˝liwe, aby przyczyniç si´ do 
zminimalizowania powsta∏ej szkody. W szczególnoÊci zo bo-
wiàzany jest zg∏osiç stosowne zastrze˝enie niezw∏ocznie do 
Agencji/Recepcji wydajàcej klucze lub do EPT. 
10.4. Z zastrze˝eniem pkt 10.5, wszelkie reklamacje, w tym 
równie˝ dotyczàce zastrze˝eƒ, o których mowa w pkt 10.2  
i 10.3, mogà byç zgłaszane przez Klienta do EPT w sposób 
odpowiedni dla rodzaju usługi, pod rygorem niewa˝noÊci,  
w ciàgu 30 dni od daty zakoƒczenia imprezy
10.5. 1) Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez EPT jest 
niezwłoczne zawiadomienie o przedmiocie reklamacji wy-
ko nawcy usługi oraz organizatora (Agencji/Recepcji lub EPT) 
w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, w tym równie˝ w 
zakresie zastrze˝eƒ, o których mowa w pkt 10.2 i 10.3, lub 
niezale˝nie od zło˝onego zawiadomienia, zło˝enie organiza-
torowi turystyki (EPT) reklamacji zawierajàcej wskazanie 
uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz okreÊlenie 
swojego ˝àdania, w terminie nie dłu˝szym ni˝ 30 dni od dnia 
zakoƒczenia imprezy. 2) Brak zgłoszenia dokonanego w trak-
cie trwania imprezy turystycznej nie jest formalnà przeszkodà 
do póêniejszego zło˝enia reklamacji, w ciàgu 30 dniu od dnia 
zakoƒczenia  imprezy.
10.6. Roszczenia finansowe Klienta, zwiàzane z jego wydat-
kami, które poniós∏ z winy EPT powinny zostaç udoku men-
towane rachunkami i do∏àczone do sk∏adanej przez Klienta 
reklamacji. 
10.7. EPT zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji
i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia dor´czenia 
reklamacji. 
10.8. EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za przejÊciowe 
trudnoÊci w korzystaniu z obiektów turystycznych polegajàce 
w szczególnoÊci na: czasowych brakach wody, ogrze wania, 

czy energii elektrycznej, przerw w dzia∏aniu klima tyzacji oraz 
polegajàce na niedogodnoÊciach spowodo wa nych naprawà 
lub konserwacjà wind, basenów albo in nych urzàdzeƒ, je˝eli 
trudnoÊci te stanowià skutek:
  1)  dzia∏ania lub zaniechania osoby trzeciej nieuczestniczà cej 

w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w umowie 
lub
  2) si∏y wy˝szej.
10.9. EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za organizacj´  
i realizacj´ us∏ug dodatkowych (dalej – us∏ugi dodatkowe), 
które sà, wy∏àcznie na ˝yczenie Klientów, organizowane  
i realizowane przez innych ni˝ EPT lub Agencja/Recepcja oraz 
niezale˝nych od nich wykonawców (dalej – inni wy konawcy), 
w szczególnoÊci w miejscu (paƒstwie), w któ rym odbywa si´ 
impreza zorganizowana przez EPT, jak np. wycieczki fakulta-
tywne, wynajem samochodów itp., o ile us∏ugi dodatkowe 
nie zosta∏y wymienione w ofercie skierowanej przez EPT do 
Klienta jako us∏ugi organizo wa ne przez EPT lub przez podmioty 
zwiàzane umowami z EPT.  EPT nie ponosi odpowiedzialnoÊci 
za organizacj´ i realizacj´ us∏ug dodatkowych nawet wów-
czas, gdy rezydent lub inny przed stawiciel EPT udziela Klien-
tom, zainteresowanym sko rzystaniem z us∏ug dodat kowych 
organizowanych i re ali zowanych przez innych wykonawców, 
na ich proÊb´ lub ˝yczenie, technicznej pomocy w nabyciu 
takich us∏ug np. udziela pomocy przy zapisach na wycieczki 
fakultatywne, czy wyjaÊnia treÊç warunków umów o wynajem 
samochodów itp.

11. Warunki szczegó∏owe:
11.1. W przypadku zaistnienia  si∏y wy˝szej, a w szczególnoÊci 
wojny, kl´ski ˝ywio∏owej, ataku terrorystycznego, sta-
nu wyjàtkowego lub wojennego, EPT jest zobowiàzany 
realizowaç umow´ w takim zakresie w jakim jest to mo ̋ liwe 
zwa˝ywszy na okolicznoÊci. Je˝eli realizacja umo wy z po-
wodów wskazanych w zdaniu pierwszym jest nie mo˝liwa, EPT 
jest zobowiàzany do udzielenia pomocy Klientowi w ramach 
posiadanych mo˝liwoÊci, a w szcze gólnoÊci jest zobowiàzany 
podjàç niezb´dne kroki w celu umo˝liwienia Klientowi powrotu 
do Polski z paƒstwa obj´tego wojnà, kl´skà ˝ywio∏owà, ata-
kiem terrorystycznym, stanem wy jàtkowym lub wojennym, 
w którym EPT zorganizowa∏ im prez´ (dalej – paƒstwo obce), 
chyba ̋ e z uwagi na sytuacj´ istniejàcà w paƒstwie obcym, re-
alizacja takiej pomocy nie b´dzie mo˝liwa zwa˝ywszy na oko li-
cznoÊci, a zw∏aszcza z uwagi na istniejàce niebezpieczeƒstwo 
lub koniecznoÊç poczynienia stosownych ustaleƒ pomi´dzy 
w∏aÊciwymi w∏adzami polskimi i w∏adzami paƒ stwa obcego.
11.2. W razie zaistnienia si∏y wy˝szej lub okolicznoÊci sta-
nowiàcej skutek dzia∏ania bàdê zaniechania osoby trzeciej 
nieuczestniczàcej w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w 
umowie od EPT, EPT zastrzega sobie prawo zmiany zarezer-
wowanego apartamentu/hotelu na inny – tej sa mej klasy lub 
wy˝szej, w tej samej lub pobliskiej miejscowoÊci, bez pobie-
rania dodatkowych op∏at, wynikajàcych z ró˝nicy cen (dalej 
– Êwiadczenie zast´pcze). W przypadku nie zaakceptowania 
propozycji EPT dotyczàcej Êwiadczenia zast´ pcze go, Klientowi 
przys∏uguje prawo do odstàpienia od umowy.  Klient, który 
nie zaakceptuje propozycji EPT dotyczàcej Êwia dczenia zast´-
pczego, otrzymuje zwrot wp∏aconej na rzecz EPT nale˝noÊci 
w pe∏nym zakresie.
11.3. EPT zastrzega sobie prawo odwo∏ania imprezy je˝eli 
odwo∏anie imprezy stanowi skutek si∏y wy˝szej. Niezale˝nie 
od powy˝szych okolicznoÊci, w przypadku im prezy autoka-
rowej, EPT zastrzega sobie prawo od wo∏ania takiej imprezy 
na nie mniej ni˝ 5 dni przed wyjazdem, je˝eli liczba Klientów 
b´dzie mniejsza ni˝ 30 osób, a w przypadku imprezy lotni-
czej – mniejsza ni˝ 10 osób. W powy˝szych przypadkach 
EPT zwróci Klientowi wszystkie jego dotychczasowe wp∏aty  
w terminie 3 dni od daty odwo∏ania imprezy.
11.4. Wszelkie ˝yczenia Klienta dotyczàce np. usytuowa-
nia apartamentu/pokoju b´dà spe∏nione tylko w miar´ 
istniejàcych na miejscu mo˝liwoÊci. EPT zg∏asza je do Agen-
cji/Recepcji, lecz nie gwarantuje ich spe∏nienia.  
11.5. Wyliczenie ceny złotówkowej (ZŁ) oparto na przeli czniku 
kursu EURO (€) 4,337 zł (kurs pieniàdze – sprzeda˝ GETIN 
BANKU z dnia 25/09/2015). Wzrost kursu do równowartoÊci 
4,40 ZŁ stanowi ryzyko handlowe EPT. W przypadku wzrostu 
kursu powy˝ej 4,40 ZŁ – EPT zastrzega sobie prawo do pro-
porcjonalnego podwy˝szenia ceny, przy czym nie dotyczy to 
nale˝noÊci wpłaconej dla EPT przed zmianà ceny. 
11.6. EPT zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen 
imprezy, oferowanych i poÊwiadczonych w dokumentach,  
a w szczególnoÊci prawo do podwy˝szenia takich cen, je˝eli 
wystàpi którakolwiek z nast´pujàcych okolicznoÊci:
   a) wzrost kosztów transportu;
   b)  wzrost op∏at urz´dowych, podatków lub op∏at nale˝nych 

za takie us∏ugi, jak lotniskowe, za∏adunkowe lub prze∏a- 
dunkowe w portach morskich i lotniczych;

   c) wzrost kursów walut.
W okresie 20 dni przed datà wyjazdu cena ustalona  
w umowie nie mo˝e byç podwy˝szona. EPT jest zobowià zany 
udokumentowaç wpływ w/w oko licznoÊci na ko niecznoÊç 
zmiany cen imprezy.

12. Zmiany:
Zmiana zamówienia ze strony Klienta tj. zmiana typu da-
nego apartamentu/hotelu lub zmiana terminu wyjazdu na 
nie mniej ni˝ 45 dni przed rozpocz´ciem turnusu, pociàga 
za sobà koniecznoÊç zap∏acenia kary umownej w wy so koÊci 
150 ZŁ, o ile EPT zostanie obcià˝one przez agencj´, recepcj´ 
kosztami zmiany. Nato miast zmiana jednego obiektu na inny 
(bez wzgl´du na dat´ dokonywanej zmiany) oraz wszelkie 
zmiany zg∏aszane na mniej ni˝ 45 dni przed rozpocz´ciem im-
prezy, sà mo˝liwe jedynie po wczeÊniej szej rezygnacji Klienta  
z dotychczas zarezerwowanej po dró˝y z uwzgl´ dnieniem 
konsekwencji podanych w pkt. 5. Uwaga: nie wszystkie 
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zmiany rezerwacji ze wzgl´dów technicznych sà mo˝liwe, 
w zwiàzku 
z tym wymagajà ka˝dorazowo pisemnej akceptacji EPT.
 
13. Dokumenty podró˝y:
Ka˝dy uczestnik jest zobowiàzany posiadaç wszelkie doku-
menty umo˝liwiajàce mu dojazd na miejsce wypoczynku. 
Szczegó∏owe informacje dotyczàce aktualnych przepisów 
celno – dewizowych oraz wymaganych dokumentów dost´-
pne sà w EPT oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
Wszelkie koszty wynikajàce z przerwania podró˝y na sku tek 
braku wymaganych dokumentów ponosi wy∏àcznie Klient. 

14. Ochrona danych osobowych:
Podpisujàc umow´ o Êwiadczenie us∏ug turystycznych Kli-
ent wyra˝a jednoczeÊnie zgod´ w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) 
na przetwarzanie, uaktualnianie i udost´pnianie swoich da-
nych osobowych, niezb´dnych do realizacji imprezy oraz dla 
celów promocyjnych EPT. Ka˝da osoba ma prawo dost´pu 
do treÊci swoich danych oraz ich poprawiania, jak równie˝ 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej da-
nych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, 
gdy administrator danych zamierza je przetwarzaç w celach 
marketingowych.

15. Ubezpieczenie:
15.1. EPT posiada wymagane przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 223, poz. 2268 ze zmianami)  ubezpieczenie w Towarzy-
stwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna, polisa nr M203841.
15.2. Z zastrze˝eniem pkt 15.5., Klienci ubezpieczeni sà 
na podstawie polisy generalnej EPT nr 201154 w Towa-
rzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna od na st´pstw 
nieszcz´ Êliwych wypadków (do 7.000 ZŁ) oraz ko sztów 
leczenia (do 15.000 EUR). Klienci posiadajà tak˝e ubezpie-
czenie podr´cznego baga˝u (do 800 ZŁ) oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialnoÊci cywilnej w zakresie roszczeƒ o cha rak terze 
cywilnoprawnym (do 20.000 EUR). Przez wszystkie w/w sumy 
ubezpieczenia w EUR rozumie si´ ich równowartoÊç w ZŁ. 
Nale˝y wiedzieç, ˝e ubezpieczenie obejmuje czas wykupione-
go w EPT pobytu plus dwa dni przed rozpocz´ciem i dwa dni 
po zakoƒczeniu Êwiadczeƒ.
15.3.
  •  Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pobytu tylko poza 

granicami Polski. 
  •  Warunki ubezpieczenia sà stale dost´pne w biurach sprze-

dajàcych imprezy oraz na stronie EPT www.europol. com.
pl/ubezpieczenie i nale˝y si´ z nimi obligatoryjnie zapoznaç 
przezd podpisaniem umowy zgłoszenia o udział w imprezie 
turystycznej. Klient (osoba zgłaszajàca) podpisujàc umow´ 
o uczestnictwo w imprezie turystycznej deklaruje za siebie 
i za innych uczestników imprezy, w imieniu których do-
konuje płatnoÊci za imprez´ turystycznà, ˝e zapoznał si´ 
z treÊcià i otrzymał nast´pujàce OWU: Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓ˚E, 
zatwierdzone uchwałà Nr 2/Z/2014 Zarzàdu SIGNAL IDU-
NA Polska TU S.A. z dnia 15.01.2014 roku.

  •  Zawierajàc umow´ Klient deklaruje, i˝ jego stan zdrowia 
umo˝liwia udzia∏ w imprezie. 

  •  Jako potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenio wej 
Klient otrzymuje wy∏àcznie imienny certyfikat, na któ rym 
podany jest numer polisy generalnej.

  •  Klientom wyje˝d˝ajàcym w∏asnym Êrodkiem transpor-
tu, którzy na dojazd i powrót planujà wi´cej ni˝ 2 dni 
w jed nà stron´, goràco zalecamy doubezpieczenie si´ 
we w∏asnym zakresie przynajmniej od KL i NNW na 
pozosta∏e dni pobytu poza granicami kraju. 

15.4. Wymieniona powy˝ej ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. 
Zawarcie takiego ubezpieczenia jest mo˝liwe w momencie 
rezerwacji wyjazdu. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  
z imprezy obejmuje wy∏àcznie zdarzenia powsta∏e z przyczyn 
losowych np. nieszcz´Êliwy wypadek, nag∏e za cho ro wa nie, 
Êmierç najbli˝szego cz∏onka rodziny. Na le˝ na op∏ata z tytu∏u 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wynosi 5% ca∏kowitej 
wartoÊci imprezy. 
15.5. Umowa mo˝e wskazywaç inny zak∏ad ubezpieczeƒ ni˝ 
wskazany w pkt 15.2, z tym ˝e zakres ochrony ubezpiecze-
niowej wynikajàcy z umowy ubezpieczenia od nast´pstw 
nieszcz´Êliwych wypadków oraz kosztów leczenia zawartej 
przez EPT z tym zak∏adem na rzecz Klientów nie b´dzie mniej-
szy ni˝ zakres wskazany w pkt 15.3 i 15.4.

16. Postanowienia koƒcowe:
16.1. Informacje w katalogu zosta∏y podane wed∏ug stanu 
obowiàzujàcego w dniu oddania katalogu do druku. O zakre-
sie i rodzaju us∏ug, do których Êwiadczenia jest zobowiàzany 
EPT decyduje wy∏àcznie treÊç umowy zawartej z Klientem, 
co w szczególnoÊci dotyczy sytuacji, gdy istnieje sprze cznoÊç 
pomi´dzy wskazaniami zawartymi w katalogu a treÊcià umo-
wy.
16.2. Integralnà cz´Êç niniejszych Warunków Uczestni ctwa 
stanowià informacje „To nale˝y wiedzieç” zawarte w katalo-
gach EPT i na stronie organizatora, cennik, Warunki Ubez-
pieczenia oraz oferty dodatkowe w postaci załàczników do 
katalogów, prospektów.
16.3. Niewa˝noÊç poszczególnych postanowieƒ niniejszych 
Warunków nie narusza wa˝noÊci pozosta∏ych postanowieƒ. 
16.4. We wszystkich nie uregulowanych niniejszymi Wa-
runkami sprawach zastosowanie majà przepisy polskiego 
prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach 
turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zmiana-
mi) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

16.5. Wszelkie spory wynikajàce z umowy oraz z  niniejszych 
Warunków b´dà rozstrzygane przez sàd w∏aÊciwy rzeczo-
wo i miejscowo zgodnie z przepisami polskiego kodeksu 
post´powania cywilnego.
16.6. Ustala si´, ˝e odpowiedzialnoÊç EPT za niewykonanie 
lub nienale˝yte wykonanie umowy w czasie imprezy nie 
przekracza dwukrotnoÊci ceny imprezy wzgl´dem ka˝dego 
Klienta, z tym ˝e ograniczenie to nie mo˝e dotyczyç szkód 
na osobie.
16.7. Zasady dotyczàce:
   a) przejazdu Klienta do miejsca imprezy 
oraz
   b)  przejazdu Klienta do miejsca wyjazdu na imprez´, zo sta ∏y 

okreÊlone w Warunkach Przejazdu.
16.8. Je˝eli umowa z Klientem zosta∏a zawarta na odleg∏oÊç 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  
o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 
271 ze zmianami), Klientowi przys∏uguje prawo odstàpienia od 
takiej umowy w terminie 10 dni w drodze z∏o˝enia EPT stosow-
nego oÊwiadczenia na piÊ mie. Do zachowania tego terminu 
wystarczy wys∏anie oÊwiadczenia przed jego up∏ywem.

  WARUNKI PRZEJAZDU / PRZELOTU

I. Definicje:
Pasa˝er – uczestnik (Klient) imprezy turystycznej korzystajàcy 
z przejazdu. EPT – organizator wyjazdu na imprez´ turystycznà 
(dalej – impreza, poj´cie „imprezy” obejmuje równie˝ „imprez´ 
autokarowà/lotniczà” w rozumieniu Wa runków Uczestni- 
c twa). Si∏a wy˝sza – zdarzenie wy wo ∏ane przyczynà zewn´trz-
nà, niezale˝ne od EPT lub Przewoênika, którego nie mo˝na 
by∏o przewidzieç z od po wiednim wyprze dze niem, a w szcze-
gólnoÊci wojna, stan wojenny lub wyjà tkowy, zamieszki, 
rozruchy, powstania, blokady dróg, akty terrorystyczne, kl´ski 
˝y wio ∏owe, jak równie˝ zda rzenia zwiàzane z zapewnieniem 
bezpieczeƒstwa ruchu lotniczego lub zwiàzane z techniczny-
mi uwarun ko wa nia mi w∏aÊciwymi dla przewozu lotniczego,  
o ile zda rzeƒ tych nie mo˝na by∏o przewidzieç z odpowied-
nim wyprzedzeniem. Dzia∏anie lub zaniechanie osób trzecich, 
nieuczestniczàcych w wykonywaniu us∏ug przewozowych – 
wszelkie niemo˝li we do przewidzenia dzia∏ania lub zaniechania 
tych osób, których nie mo˝na by∏o uniknàç. 

II. Warunki przejazdu na imprez´ – autokarami:
  1.  Autokary docelowe wyje˝d˝ajà do miejsca imprezy  

z wybranych miejsc w Polsce.
  2.  Miejsce wsiadania musi zostaç wczeÊniej uzgodnione 

pisemnie z EPT. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajà 
równie˝ formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

  3.  W rozk∏adzie jazdy podane sà godziny odjazdów autoka- 
rów. Zbiórka Pasa˝erów jest zawsze pó∏ godziny wczeÊ- 
niej. Nie przewiduje si´ oczekiwania autokaru na oso-
by spóêniajàce si´. Spóênienie traktowane jest jako 
rezygna cja z przejazdu. 

  4.  Po∏àczenia autokarowe odbywajà si´ autokarami produkcji 
zachodniej typu Mercedes, Setra, Neoplan itp. z barkiem, 
klimatyzacjà i toaletà. Klimatyzacja i toaleta nie jest wli-
czona w cen´ biletu i jej ewentualna awaria nie mo˝e 
stanowiç podstawy do roszczeƒ Pasa˝era. Korzy sta nie  
z barku jest dodatkowo płatne. 

  5.  Autokary przyje˝d˝ajà do miejscowoÊci docelowych za 
granicà w godzinach podanych w ofercie (zazwyczaj 
przedpołudniowych). Odbiór kluczy odbywa si´ nato-
miast w godzinach podanych na voucherach, zazwy-
czaj od godz. 17.00 w apartamentach i od godz. 14.00  
w hotelach. 

  6.  Nie zabieramy dzieci w wieku poni˝ej 2 lat. Dziecko 2-12, 
które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi si´ w 
foteliku ochronnym lub innym urzàdzeniu do przewo˝enia 
dzie ci, odpowiadajàcym wadze i wzrostowi dziecka oraz 
właÊciwym warunkom technicznym. Opiekun podró˝ujàcy 
z dzie ckiem jest zobowiàzany do zapewnienia dziecku fo-
telika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podró˝y 
przebywaç w zabezpieczonym foteliku ochronnym. Wszy-
stkie dzieci do lat 12 muszà podró˝owaç wyłàcznie pod 
opiekà osoby dorosłej. Dzieci pomi´dzy 12 a 18 rokiem 
˝ycia mogà podró˝owaç samodzielnie wyłàcznie na pod-
stawie wa˝nej karty boardingowej oraz „OÊwiadczenia 
o przejeêdzie osoby nieletniej”, podpisanego przez oboje 
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w obecnoÊci 
pracownika biura podró˝y.

  7.  Pasa˝erowie zajmujà miejsca w autokarze wskazane 
przez stewarda. Warunkiem wejÊcia do autokaru jest po-
siadanie karty boardingowej. Dokumenty podró˝y wydajà 
biu ra sprzedajàce miejsca po uiszczeniu przez Pasa˝era 
pe∏nej nale˝noÊci za imprez´. W przypadku, gdy autokar 
jest wy posa˝ony w pasy bezpieczeƒstwa Pasa˝er jest 
zobowiàzany do korzystania z nich podczas podró˝y.

  8.  Baga˝ Pasa˝era mo˝e sk∏adaç si´ z 1 szt. baga˝u za-
sadniczego (torba podró˝na, walizka, plecak bez stela˝a) 
o ma ksymalnej wadze do 20 kg i standardowych 
wymiarach 80/60/30 oraz 1 szt. baga˝u podr´cznego  
o wadze do 5 kg. Przewoênik na prawo odmówiç zabra-
nia do autokaru ba ga˝u nie spełniajàcego w/w warun-
ków. Zalecamy zabra nie walizki na kółkach gdy˝ autokary 
zatrzymujà si´ jedynie w miejscach zbiórek okreÊlonych 
w rozkładach jazdy. Zasady odpowiedzialnoÊci za utra-
cony/uszkodzony baga˝, w tym za rzeczy pozostawione  
w autokarze regulujà warunki ubezpieczenia baga˝u. 

  9.  Nadbaga˝ jest mo˝liwy tylko w przypadku wolnego 
miejsca w lukach baga˝owych i kosztuje 85 zł za 1 szt. 
W przypadku braku miejsca – nadbaga˝ nie zostanie 
zabrany.

  10.  Na przewo˝onym baga˝u Pasa˝er zobowiàzany jest 
umieÊciç swoje nazwisko i adres zamieszkania. 

  11.  Baga˝ ka˝dego podró˝nego jest ubezpieczony na wypa-
dek utraty lub zguby do kwoty 800 ZŁ. Warunki ubezpie-
czenia baga˝u okreÊlajà Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Signal Iduna. 

12.  Pasa˝er zobowiàzany jest do kontaktu z dy˝urnym EPT 
(help line) na 2 dni przed wyjazdem z Polski / powrotem do 
kraju, celem potwierdzenia godziny i miejsca zbiórki. Brak 
kontaktu ze strony Pasa˝era i nie stawienie si´ na zbiórk´ 
oznacza rezygnacj´ z przejazdu. W przypadku powrotów, 
w miejscowoÊciach i terminach obsługiwanych przez re-
zydenta mo˝liwe jest udanie si´ na dy˝ur rezydenta celem 
potwierdzenia. 

13.  W przypadku wykupienia samego przejazdu autokarem, 
Pasa˝er jest ubezpieczony tylko na czas przejazdu auto-
karem poza granicami Polski. Na czas pobytu za granicà 
zobowiàzany jest do ubezpieczenia si´ we w∏asnym za-
kresie. 

14.  Sezonowe połàczenia funkcjonujà wg orientacyjnie po-
danych czasów. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç opóênienia 
autokarów, które mogà byç spowodowane siłà wy˝szà,  
w tym równie˝ korkami, warunkami pogodowymi, posto-
jami na granicach, kontrolami  ITD, kontrolami policyjny-
mi, itp. Opóênienie autokaru spowodowane któràkolwiek 
z powy˝szych okolicznoÊci nie stanowi podstawy do 
dochodzenia przez pasa˝era w stosunku do EPT jakich-
kolwiek roszczeƒ. 

15.  Autokary nie rozwo˝à Pasa˝erów bezpoÊrednio do hoteli  
i apartamentów, lecz zatrzymujà si´ tylko na przystan- 
kach wymienionych w rozk∏adzie jazdy. 

16.  Zmiana terminu wyjazdu ze strony Pasa˝era na mniej ni˝ 
30 dni przed podró˝à, pociàga za sobà op∏at´ kosztów ma-
nipulacyjnych w wysokoÊci 20% ceny przejazdu i wyma- 
ga ka˝dorazowo pisemnej akceptacji EPT. 

17.  Kara umowna za rezygnacj´ z przejazdu b´dzie ustalana 
przez EPT indywidualnie w ka˝dym przypadku, w terminie 
14 dni od daty rozliczenia kosztów imprezy przez EPT (dalej 
– rozliczenia imprezy) w zale˝nosci od wysokoÊci ponie-
sionej przesz EPT szkody zwiàzanej z rezygnacjà Pasa˝era 
z przejazdu w okreÊlonej dacie. W terminie 14 dni od daty 
rozliczenia imprezy EPT, w formie pisemnej pod rygorem 
niewa˝noÊci, zawiadamia Pasa˝era o wysokoÊci kary 
umownej za rezygnacj´ z przejazdu, przed stawiajàc w tym 
zawiadomieniu sposób wyliczenia wyso koÊci takiej kary. 
W przedmiotowym zawiadomieniu EPT wyznacza równie˝ 
Pasa˝erowi termin zap∏aty kary umo wnej na rzecz EPT. W 
przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu lub gdy Pasa˝er nie 
zg∏osi si´  na zbiórk´, nie przewiduje si´ ˝adnych zwro-
tów na rzecz Pasa˝era z tytu∏u rezygnacji z przejazdu. 
EPT oÊwiadcza, ˝e pokrywa w ca∏oÊci koszty przejazdu, 
niezale˝nie od iloÊci osób przewo˝onych autokarem w 
danym terminie. Przez „wyjazd” rozumie si´ dzieƒ wyjazdu 
z Polski. Uwaga: przy obliczaniu terminu rezygnacji nie wli-
cza si´ dni ustawowo wolnych od pracy. 

18.  Bezwzgl´dnym warunkiem przejazdu/przelotu jest posiada-
nie podczas podró˝y wa˝nych dokumentów niezb´dnych 
do odbycia podró˝y. Brak posiadanych dokumentów 
przez Klienta wià˝e si´ z niewywiàzaniem z umowy oraz  
rozwiàzaniem umowy z winy Klienta. Ponadto Klient 
podpisujàc umow´ oraz akceptujàc Warunki Uczestnic-
twa, winien stosowaç si´ do obowiàzujàcych przepisów 
celno-dewizowych oraz porzàdkowych (zakaz spo˝ywania 
alkoholu, palenia papierosów, aroganckie i niestosowane 
zachowania na pokładzie) w czasie podró˝y. W razie nie 
zastosowania si´ do warunków przejazdu/przelotu, EPT 
mo˝e wezwaç lokalnà Policj´ lub inne słu˝by porzàdkowe 
oraz rozwiàzaç umow´ z winy Klienta.

19.  EPT zastrzega sobie prawo odwo∏ania przejazdu/prze-
lotu na nie mniej ni˝ 5 dni przed wyjazdem, je˝eli odwo∏a 
imprez´ z powodów wskazanych w Warunkach Uczestni-
ctwa. EPT zwraca wówczas Pasa˝erowi wszystkie pobra-
ne od niego wp∏aty na imprez´ na zasadach okreÊlonych 
w Warunkach Uczestnictwa.

20.  EPT zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu ze 
wzgl´du na zadzia∏anie si∏y wy˝szej, w tym równie˝ ze 
wzgl´du na korki,  postoje na granicach, warunki pogo-
dowe itp. lub ze wzgl´du na dzia∏anie bàdê zaniechanie 
osób trzecich, nieuczestniczàcych w wykonywaniu us∏ug 
przewozo wych.

21.  W trakcie podró˝y autokarem organizowane sà kró tkie 
przerwy zgodnie z mo˝liwoÊciami w danym momen-
cie. Na trasie tranzytowej podczas postojów, w kraju  
i za granicà korzystanie z toalet publicznych jest zwykle 
dodatkowo p∏atne.

22.  Transport oparty jest na wakacyjnych liniach sezono-
wych (pakietach autokarowych). Funkcjonuje, na pod-
stawie przepisów prawa mi´dzynarodowego, wed∏ug 
orientacyjnie podanych czasów. Je˝eli koszt przejazdu 
nie jest wliczony w cen´ imprezy – jest to us∏uga  nie 
kom plemen tarna, dodatkowo p∏atna, nie zwiàzana  
w ˝aden sposób z innymi zakupionymi Êwiadczeniami 
oraz podlega odr´bnym przepisom dotyczàcym transpor-
tu mi´dzynarodowego. 

III. Warunki przejazdu na trasach krajowych  (do miej
s ca wyjazdu na imprez´): 
 1.  Miejscem wyjazdu na impre z´ (dalej – miejsce wyjazdu 

na imprez´) jest miejsce wyjazdu autokaru docelowego. 
 2.  Dodatkowo p∏atne przewozy (tzw. transfery) do miejsca 

wy jazdu na imprez´ realizowane sà przy minimum 6 oso-
bach. Je˝eli liczba Pasa˝erów jest mniejsza ni˝ 6 osób 
albo je˝eli z przyczyn niezale˝nych od EPT bàdê od Prze-
woênika, a w szczególnoÊci z powodu zaistnienia si∏y wy˝-
szej lub z powodu dzia∏ania lub zaniechania osoby trzeciej 
nieu czestniczàcej w wykonywaniu us∏ug przewozo wych 
(w przypadku, gdy liczba Pasa˝erów wynosi co najmniej 

6 osób), zaistnia∏a koniecznoÊç odwo∏ania przewozu, EPT 
zastrzega sobie prawo odwo∏ania przewozu na nie mniej 
ni˝ na 5 dni przed jego terminem. Je˝eli EPT odwo∏a∏ prze-
wóz, a Pasa˝er zap∏aci∏ na rzecz EPT op∏at´ z tego tytu∏u, 
EPT jest zobowiàzany do zwrotu takiej op∏aty na rzecz 
Pasa˝era w terminie 3 dni od daty odwo∏ania przewozu. 
Niezale˝nie od powy˝szych postanowieƒ, je˝eli prze wóz 
zostanie odwo∏any, EPT i Pasa˝er mogà ustaliç w odr´-
bnym porozumieniu, zawartym w formie pisemnej pod 
rygorem niewa˝noÊci (dalej – porozumienie), ˝e Pa sa˝er 
samodzielnie dojedzie do miejsca wyjazdu na im pre z´, a 
EPT zwróci mu koszty takiego przejazdu do wysokoÊci 
okreÊlonej w porozumieniu. 

 3.  Miejsce wsiadania musi zostaç wczeÊniej uzgodnione 
pisemnie z EPT. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajà 
formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

 4.  W przypadku małej iloÊci osób transport na trasach kra-
jowych mo˝e odbywaç si´ innym ni˝ autokar Êrodkiem 
transportu (mikrobus, samochód osobowy). 

IV. Warunki przelotu – samolotem:
 1.  Pasa˝er zobowiàzany jest do kontaktu z EPT na 2 dni przed 

wylotem, celem potwierdzenia godzin wylotu. 
 2.  Pasa˝er zobowiàzany jest do stawienia si´ na lotnisku na 

dwie godziny przed wylotem, gdzie nastàpi odbiór biletów 
w obie strony (bilet nale˝y zachowaç na drog´ powrotnà). 
Do odprawy biletowo – baga˝owej Pasa˝er udaje si´ sa-
mo dzielnie z dokumentami podró˝nymi oraz paszportem. 
W przypadku, gdy Pasa˝er nie pojawi si´ na stanowisku 
odprawy do chwili jej zakoƒczenia, jego rezerwacja zo-
stanie przez organizatora anulowana i nie zostanie on 
przyj´ty na pok∏ad, przy czym taki Pasa˝er nie b´dzie mia∏ 
prawa do zwrotu kosztów. 

 3.  Przed podró˝à Pasa˝er jest zobowiàzany przedstawiç ko-
nieczne dokumenty podró˝y oraz przestrzegaç przepisów 
obowiàzujàcych w krajach, przez które odbywa si´ prze-
wóz. W przypadku, gdy Pasa˝er nie spe∏nia tych wymo-
gów, lub w przypadku, gdy dokumenty podró˝y Pasa˝era 
sà niew∏a Êciwe, Przewoênik mo˝e odmówiç przewozu 
Pasa˝era. Przewoênik nie b´dzie ponosiç odpowiedzia-
lnoÊci za jakiekolwiek szkody wynikajàce z tego powodu. 

 4.  Miejsca w samolocie nie sà numerowane, Pasa˝erowie 
zajmujà je zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas 
odprawy. Pierwszy i ostatni dzieƒ imprezy przeznaczony 
jest na przelot, a nie na w∏aÊciwy pobyt. 

 5.  Zmiany godzin wylotu mogà nastàpiç nawet na krótko 
przed odlotem, je˝eli jest to uzasadnione si∏à wy˝szà lub 
dzia∏aniem bàdê zaniechaniem osoby trzeciej nieuczest ni-
czàcej w wykonywaniu us∏ug przewozu lotniczego.

 6.  EPT lub przewoênik mo˝e zabroniç wejÊç na pok∏ad 
samolotu Pasa˝erom w stanie nietrzeêwym oraz tym, 
którzy swoim zachowaniem nara˝ajà pracowników na 
nieprzyjemnoÊci lub istnieje podejrzenie, ˝e mogà naraziç 
na nieprzyjemnoÊci innych pasa˝erów rejsu. W takim 
przy padku Pasa˝er nie ma prawa dochodziç roszczeƒ  
w przypadku nie skorzystania z imprezy. 

 7.  Pasa˝erowie uprawnieni sà do bezp∏atnego przewozu 
baga˝u do 20 kg oraz baga˝u podr´cznego. Przekroczenie 
tego limitu powoduje naliczenie stosownych op∏at pod-
czas odprawy baga˝owej, zgodnie z przepisami danych 
linii lotniczych. Dziecko do 2 lat (infant), nie posiadajàce 
w∏asnego fotela uprawnione jest do przewozu baga˝u 
podr´cznego do 5 kg. 

 8.  W baga˝u podr´cznym, sprawdzanym przez s∏u˝by 
bezpieczeƒstwa portu lotniczego, nie mogà znajdowaç 
si´ ˝adne przedmioty niebezpieczne jak np. scyzoryk, 
p´seta, czy pilnik do paznokci. W przypadku wykrycia 
takiego przed miotu turysta zostanie poproszony o jego 
pozostawienie. 

 9.  Je˝eli podczas rejsu dojdzie do uszkodzenia baga˝u, 
na le˝y ten fakt zg∏osiç obs∏udze lotniska niezw∏ocznie 
po przylocie, okazujàc kwit nadania baga˝u otrzymany 
podczas odprawy. Za zniszczenie bàdê zgubienie baga˝u 
odpowiada linia lotnicza. 

10.  Przed wylotem nale˝y obowiàzkowo zapoznaç si´ z regu-
laminem lotniczych przewozów osób oraz baga˝u. 

11.  Przelot mo˝e si´ odbywaç za rów no samolotami char-
terowymi, rejsowymi lub tanimi liniami lotniczymi, bez 
przedstawiciela EPT. 

V. Postanowienie koƒcowe
•  Niniejsze warunki i rozk∏ady jazdy/przelotów stanowià inte-

gralnà cz´Êç Warunków Uczestnictwa w imprezie. 
•  EPT zastrzega, ˝e je˝eli którekolwiek z postanowieƒ Wa-

runków Uczestnictwa organizatora zostanie uznane – we 
właÊciwym trybie przewidzianym przepisami prawa i przez 
właÊciwy Sàd – za niedozwolonà klauzul´ umownà, EPT 
nie b´dzie takiego postanowienia stosowaç. W przypadku, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, EPT b´dzie stoso-
wało pozostałe postanowienia Warunków oraz przepisy 
obowiàzujàcego prawa.
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