
WYDANIE  1/2016 EURO POL TOUR

TOUR OPERATOR

 
AUTOKAREM • DOJAZD WŁASNY 

HITY SEZONU 2016
Nowości, najczęściej wybierane oferty, okazje, super promocje!

Oferta promocyjna ważna do wyczerpania specjalnej puli miejsc!
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CHORWACJA 12 dni

Kompleks wakacyjny położony przy samej plaży, z przepięknym widokiem na Korčulę. Pokoje 2 i 3 os. z łazienką. Na zapy-
tanie –  bungalowy z łazienką i aneksem kuchennym. Wyżywienie HB: śniadania – bufet, obiadokolacje – dwa zestawy 
do wyboru + bufet sałatkowy, deser. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. 
Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, 
Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa 
Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Kod: CHO9000

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego  
rezydenta w terminach 22.06-13.09 • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą możliwość różnorodnych wycie-
czek fakultatywnych (m.in. Dubrownik, Mljet, Korćula, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Półwysep Pelješač).

Na życzenie: pokój 1 os. + 235 zł. Dziecko 2-12 lat (dostawka) – opłata 550 zł. + opłata miejscowa 75 zł/turnus/os.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) HB (2 posiłki)
04.06-15.06 1 310 zł
13.06-24.06 1 320 zł
22.06-03.07 1 370 zł
01.07-12.07 1 450 zł
10.07-21.07 1 450 zł
19.07-30.07 1 450 zł
28.07-08.08 1 450 zł
06.08-17.08 1 450 zł
15.08-26.08 1 450 zł
24.08-04.09 1 450 zł
02.09-13.09 1 420 zł
11.09-22.09 1 385 zł
20.09-01.10 1 320 zł

Miejscowość: Orebić Perna / DALMACJA
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR
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CHORWACJA 12 dni
Kod: CHO9000A

ZWIEDZAJ
I WYPOCZYWAJ 

Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawi-
ciela biura – stewarda (wyjazdy – str. 2).

W programie: 6 dni wypoczynku (Orebić Perna) + 3 dni zwie-
dzania: Dubrownik • Medjugorie • Mostar • Wodospady Kravica 
• Lovište • Nakovana.

 + opłata miejscowa 75 zł/turnus/os.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) HB (2 posiłki)
04.06-15.06 1 490 zł
13.06-24.06 1 505 zł
22.06-03.07 1 550 zł
02.09-13.09 1 605 zł
11.09-22.09 1 565 zł
20.09-01.10 1 505 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w kompleksie 
wakacyjnym KOMODOR       (Orebić Perna) – pokoje z łazienkami • 
9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka licenc-
jonowanego pilota podczas realizacji programu • ubezpieczenie  
Signal Iduna • realizacja wycieczek.
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Plaża kompleksu KOMODOR



CHORWACJA 12 dni

Kompleks wakacyjny składający się z pawilonów i budynku głównego z pokojami standardowymi (**) i superior (***). 
Położony ok. 50 m od plaży, na jednej z najpiękniejszych wysp. W pobliżu centra sportowe i wellness. Pokoje 2 os.  
w części**, z łazienką, telefon. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje – bufet. Transport: komfortowym autokarem, 
pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko-Biała, Cie-
szyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, 
Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wro-
cław.

Kod: CHO9010

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • wyżywienie HB  • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta 
w terminach 22.06-13.09 • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą możliwość różnorodnych wycieczek fakul-
tatywnych.

Na życzenie: za dopłatą: pokoje w części ***.  Obligatoryjnie płatny transfer taksówką wodną na wyspę  
ok. 20€/os./2 strony. 

  + opłata miejscowa 75 zł/turnus/os.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus  (12 dni) HB (2 posiłki)**

04.06-15.06 1 485 zł
13.06-24.06 1 590 zł
22.06-03.07 1 705 zł
01.07-12.07 1 760 zł
10.07-21.07 1 840 zł
19.07-30.07 1 840 zł
28.07-08.08 1 840 zł
06.08-17.08 1 840 zł
15.08-26.08 1 840 zł
24.08-04.09 1 725 zł
02.09-13.09 1 665 zł
11.09-22.09 1 545 zł

Miejscowość: Korčula / DALMACJA
Zakwaterowanie: Hotel Park **
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KORČULA PROMOCJA

PROMOCJA
15% przy rezerwacji  

i wpłacie 100%  
do 30.04.2016



CHORWACJA 12 dni

Kompleks hotelowy  położony w spokojnej, zielonej zatoczce, ok. 80 m od plaży. Z pokojami  ** i ***, basenem kąpielo-
wym i kortami tenisowymi.  Pokoje 2 os. w części ***, z łazienką, balkonem lub tarasem, TV, telefonem i mini lodówką. 
Wyżywienie ALL INCLUSIVE LIGHT: śniadania, obiady, kolacje; kawa, napoje, woda, wino, piwo, lokalne alkohole - tylko 
podczas posiłków. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miej-
scowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, 
Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, 
Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Kod: CHO9011

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • wyżywienie all inclusive • przejazd autokarem • opieka pol- 
skiego rezydenta w terminach 22.06-13.09 • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą możliwość różnorodnych 
wycieczek fakultatywnych.

Zniżki dla dzieci 2-12 lat. Obligatoryjnie płatny transfer taksówką wodną na wyspę ok. 20€/os./2 strony. 
+ opłata miejscowa 75 zł/turnus/os.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus  (12 dni) ALL INCL.
13.06-24.06 1 950 zł
22.06-03.07 2 120 zł
01.07-12.07 2 195 zł
10.07-21.07 2 305 zł
19.07-30.07 2 305 zł
28.07-08.08 2 305 zł
06.08-17.08 2 305 zł
15.08-26.08 2 305 zł
24.08-04.09 2 195 zł
02.09-13.09 2 120 zł
11.09-22.09 1 875 zł

Miejscowość: Korčula / DALMACJA
Zakwaterowanie: Hotel Bon Repos***
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PROMOCJA

PROMOCJA
15% przy rezerwacji  
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do 30.04.2016



CHORWACJA 10 dni

Kompleks wakacyjny usytuowany na wzgórzu w pięknym lasku sosnowym, w otoczeniu śródziemnomorskiej roślinności,  
w malowniczej zatoce Kvarner. Do centrum miasta (ok. 1,5 km) można dojść spacerem wzdłuż promenady, na której znajdują 
się liczne sklepy, restauracje lub dojechać kolejką wakacyjną (przystanek ok. 300 m od kompleksu). W pobliżu znajduje się 
centrum handlowe z marketem oraz obiekty sportowe. Ad Turres to idealna propozycja dla osób o skromniejszym budże-
cie, pragnących w pełni cieszyć się wakacyjną atmosferą. W skład kompleksu wchodzi 12 pawilonów oraz budynek główny  
z klimatyzowaną restauracją z tarasem zewnętrznym, barem, salą TV, basenem kąpielowym (słodka woda) z malowni-
czym widokiem na morze, bezpłatnym internetem Wi-Fi w recepcji. Plaża: najbliższa ok. 350-400 m, żwirowa, łagodnie 
schodząca do morza (kilka barów, kącik dla dzieci, możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego i serwisu plażowego). Pokoje  
z łazienką (brodzik i zasłonka) oraz z balkonem z widokiem w kierunku morza, w pawilonach. Skromny standard turystyczny.  
Możliwość 1 dostawki. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje – bufet. 

Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości:  
Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: transfery z kilkudziesięciu miast w całej Polsce, na trasach 
dojazdowych od Kielc, Krakowa, Lublina, Przemyśla, Sanoka, Suchej Beskidzkiej, Warszawy, Wrocławia, Zamościa.

Kod: CHO5000

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów • 7 śniadań • 7 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego 
rezydenta w terminach 22.06-13.09 • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: za dopłatą możliwość różnorodnych wycie-
czek fakultatywnych m. in. wycieczki statkiem, Wyspa Rab, Wyspa KRK – Vrbnik, fish picnic, Plitwickie Jeziora.

Dziecko 2-14 lat (dostawka) – zniżka 100 zł. Opłata miejscowa 75 zł /turnus/os.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (10 dni) HB (2 posiłki)
03.06-12.06 1 280 zł
10.06-19.06 1 295 zł
17.06-26.06 1 300 zł
24.06-03.07 1 310 zł
01.07-10.07 1 360 zł
08.07-17.07 1 360 zł
15.07- 24.07 1 360 zł
22.07- 31.07 1 360 zł
29.07-07.08 1 360 zł
05.08-14.08 1 360 zł
12.08-21.08 1 360 zł
19.08-28.08 1 360 zł
26.08-04.09 1 315 zł
02.09-11.09 1 300 zł
09.09-18.09 1 300 zł

BUDYNEK GŁÓWNY
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Miejscowość: Crikvenica / KVARNER
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny AD TURRES
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PRO M O C YJNE
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AD TURRES
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CHORWACJA 10 dni
Kod: CHO5000A

ZWIEDZAJ
I WYPOCZYWAJ 

Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawi-
ciela biura –stewarda (wyjazdy – str. 6).

W programie: 4 dni wypoczynku nad morzem (Crikvenica) 
+ 3 dni zwiedzania: Pula, Rovinj, Poreč, Opatija, Wyspa KRK 
– Starówka, Vrbnik, Zatoka Soline, Park Narodowy Plitwickie 
Jeziora.

 + opłata miejscowa 75 zł/turnus/os.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (10 dni) HB (2 posiłki)
03.06-12.06 1 440 zł
10.06-19.06 1 455 zł
17.06-26.06 1 460 zł
24.06-03.07 1 470 zł
02.09-11.09 1 470 zł
09.09-18.09 1 470 zł

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w kompleksie  
Ad Turres • 7 śniadań • 7 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka  
pilota • ubezpieczenie Signal Iduna • realizacja wycieczek.

„Urocze zakątki Chorwacji” • Ad Turres 
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„Dynarski Kalejdoskop” • Apartamenty Medena

CHORWACJA 7 dni

W programie: Narodowy Park Plitwickie Jeziora, Trogir, Split, Šibenik, Park Narodowy Krka, Jaskinia Postojna w Słowenii. Zakwaterowanie: w apartamentach Medena (2 słonecz-
ka), w miejscowości Trogir. Apartamenty 2 osobowe wyposażone w aneks kuchenny, ekspres do kawy, łazienkę, telefon, pościel, ręczniki. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje  
w restauracji kompleksu Medena. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko-
-Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa 
Mazowiecka, Warszawa, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Wrocław.

Kod: CHO9500

ZWIEDZAJ
I WYPOCZYWAJ

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 4 noclegi w apartamentach Medena • 4 śniadania  
• 4 obiadokolacje • przejazd autokarem • opieka licencjonowanego pilota • ubezpieczenie Signal 
Iduna • realizacja wycieczek • opieka przewodnika w Splicie ok. 1h • taksa klimatyczna. 
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 50 euro €.

Turnus  (7 dni) HB (2 posiłki)
29.04-05.05 999 zł
01.06-07.06 1 069 zł
07.09-13.09 1 069 zł
14.09-20.09 1 069 zł
12.10-18.10 999 zł
29.10-03.11 999 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus
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CHORWACJA 9 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Kompleks wakacyjny położony przy samej plaży, z prze-
pięknym widokiem na Korćulę, w spokojnej okolicy.  
Pokoje 2 i 3 os. z łazienką oraz bungalowy 4 os. z anek-
sem kuchennym i łazienką. Wyżywienie HB: śniadania  
i obiadokolacje. Na życzenie: pokój 1 osobowy  
(+235 zł). W cenie: 9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadoko-
lacji, polski rezydent (22.06-13.09), ubezpieczenie.

Nad samym morzem, kilka minut od centrum miasta, 
na jednej z najpiękniejszych wysp w Europie. Kompleks 
dwóch pawilonów i budynku głównego. W pobliżu – cen-
trum sportowe i wellness. Plaża ok. 50 m. Pokoje: typ D 
(** z łazienką, telefonem, TV-SAT) i D1M (*** dodatkowo 
z balkonem w kierunku morza). Na życzenie: pobyty ty-
godniowe od kwietnia do listopada (kod oferty CHO1114). 
W cenie: 9 noclegów, wyżywienie, HB, polski rezydent 
(22.06-13.09), ubezpieczenie. Ceny przeliczone orienta-
cyjnie z € wg kursu 4,25. Wyżywienie HB: śniadania  
i obiadokolacje – bufet.

W spokojnej, malowniczej zatoczce. Kompleks pawilonów  
z basenem kąpielowym: *** Jasmin, Cedar oraz ** Bego- 
nija i Čempres. Plaża ok. 80 m. Pokoje: typ D1 (**z łazienką, 
balkonem lub tarasem) i D1Y (***dodatkowo z mini bar-
kiem, mini lodówką). Wyżywienie All INCLUSIVE LIGHT: 
śniadania, obiady, kolacje; kawa, napoje, woda, wino, piwo, 
lokalne alkohole – tylko podczas posiłków. Na życzenie: 
pobyty tygodniowe od kwietnia do listopada (kod oferty 
CHO1104A). W cenie: wyżywienie ALL INCLUSIVE, polski 
rezydent (22.06-13.09), ubezpieczenie. Ceny przeliczone 
orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Kod: CHO8000

Kod: CHO1114A

Kod: CHO1104

Miejscowość: Orebič  Perna / DALMACJA
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR

Miejscowość: Korčula / DALMACJA
Zakwaterowanie: Hotel PARK **/***

Miejscowość: Korčula / DALMACJA
Zakwaterowanie: Hotel BON REPOS **/***

Turnus (9 dni) HB (2 posiłki)
05.06-14.06 1 025 zł
14.06-23.06 1 025 zł
23.06-02.07 1 025 zł
02.07-11.07 1 025 zł
11.07-20.07 1 025 zł
20.07-29.07 1 025 zł
29.07-07.08 1 025 zł
07.08-16.08 1 025 zł
16.08-25.08 1 025 zł
25.08-03.09 1 025 zł
03.09-12.09 1 025 zł
12.09-21.09 1 025 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

+ opłata miejscowa 75 zł /turnus/os.

Turnus  (9 dni) HB** D1 HB*** D1M
05.06-14.06 1 083 zł 1 263 zł
14.06-23.06 1 217 zł 1 473 zł
23.06-02.07 1 358 zł 1 545 zł
02.07-11.07 1 427 zł 1 584 zł
11.07-20.07 1 530 zł 1 702 zł
20.07-29.07 1 530 zł 1 702 zł
29.07-07.08 1 530 zł 1 702 zł
07.08-16.08 1 530 zł 1 702 zł
16.08-25.08 1 530 zł 1 702 zł
25.08-03.09 1 396 zł 1 595 zł
03.09-12.09 1 312 zł 1 545 zł
12.09-21.09 1 159 zł 1 477 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus  (9 dni) ALL INCL.*** 
D1Y

05.06-14.06 1 320 zł
14.06-23.06 1 668 zł
23.06-02.07 1 890 zł
02.07-11.07 1 977 zł
11.07-20.07 2 119 zł
20.07-29.07 2 119 zł
29.07-07.08 2 119 zł
07.08-16.08 2 119 zł
16.08-25.08 2 119 zł
25.08-03.09 1 978 zł
03.09-12.09 1 890 zł
12.09-21.09 1 572 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA
15% przy rezerwacji  

i wpłacie 100%  
do 30.04.2016

PROMOCJA
15% przy rezerwacji  

i wpłacie 100%  
do 30.04.2016



10

CHORWACJA 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Kompleks usytuowany w miejscowości Rabać, pośród 
zieleni, blisko naturalnej plaży oznaczonej Błękitną Flagą.  
W kompleksie: basen kąpielowy (leżaki i parasole przy 
basenie za dodatkową opłatą), bar, restauracja, kiosk  
z prasą, szafki depozytowe (za dodatkową opłatą), par-
king (bezpłatny, niestrzeżony), punkt internetowy (do-
datkowa opłata). Animacje od maja  do września. Pokoje  
z łazienką, lodówką, TV-SAT, balkonem, możliwość 
dostawki. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokola-
cje w formie bufetu.  W cenie:  7 noclegów, 7 śniadań,  
7 obiadokolacji, opłata klimatyczna, ubezpieczenie. Płat-
na opłata recepcyjna 6 €/osoba/przyjazd. Ceny przeliczo-
ne orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Apartamenty usytuowane w otoczeniu bujnej roślinności 
śródziemnomorskiej, na malowniczym półwyspie Lan-
terna, w miejscowości Poreč. Plaża ok. 300 m. Kompleks 
trzykondygnacyjnych domków, recepcja, restauracja, bar, 
sklepy, parking, centrum sportowe – korty tenisowe, mini 
golf, tenis stołowy, windsurfing, żeglarstwo, nurkowanie, 
dyskoteka, animacje dla dzieci (lipiec-sierpień). Bezpłatne 
Wi-Fi w holu recepcji. Apartamenty  dwupokojowe i trzypo-
kojowe wyposażone w aneks kuchenny, łazienkę, balkon/
taras, pościel, ręcznik. Za dopłatą apartamenty premium. 
W cenie: 7 noclegów, opłata za media, opłata klimatyczna, 
ubezpieczenie. Płatna opłata recepcyjna 10€/apartament/
przyjazd. Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Hotel usytuowany ok. 50 m od plaży, w Poreć w dzielni-
cy Zielona Laguna. W hotelu: basen, klimatyzowana 
restauracja, kantor wymiany walut, sejf (dodatkowa 
opłata), bar hotelowy, bar przy basenie, taras, sala telewi-
zyjna, „kącik internetowy” (dodatkowa opłata), dostęp do 
WiFi – w holu hotelowym (dodatkowa opłata), animacje 
(lipiec-sierpień). W pobliżu – centrum sportowe, wypo-
życzalnia rowerów, łódek, mini golf, windsurfing. Pokoje  
z łazienką, balkonem, możliwość dostawki. Wyżywienie 
HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. W cenie:  
7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie. 
Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Kod: CHO1093

Kod: CHO1005A

Kod: CHO1001 

Miejscowość: Rabać / ISTRIA
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny  GIRANDELLA 

Miejscowość: Poreč /  ISTRIA 
Zakwaterowanie: Apartamenty LANTERNA

Miejscowość: Poreč / ISTRIA 
Zakwaterowanie: Hotel DELFIN**

Termin  
(sobota-sobota) HB (2 posiłki)

30.04-21.05 740 zł
21.05-28.05 880 zł
28.05-18.06 986 zł
18.06-02.07 1 399 zł
02.07-09.07 1 560 zł
09.07-30.07 1 695 zł
30.07-20.08 1 862 zł
20.08-27.08 1 560 zł
27.08-03.09 986 zł
03.09-10.09 880 zł
10.09-01.10 740 zł

Termin  
(sobota-sobota) HB (2 posiłki)

21.05-25.06 1 118 zł
25.06-02.07 1 445 zł
02.07-09.07 1 522 zł
09.07-06.08 1 603 zł
06.08-20.08 1 522 zł
20.08-27.08 1 360 zł
27.08-03.09 1 280 zł
03.09-17.09 999 zł

Cena w zł za 1 osobę/tydzień

Cena w zł za 1 osobę/tydzień

Termin 
(sobota-sobota) B3 B4

30.04-07.05 841 zł 978 zł
07.05-14.05 884 zł 1 025 zł
14.05-28.05 1 084 zł 1 258 zł
28.05-04.06 1 568 zł 1 347 zł
04.06-11.06 1 594 zł 1 861 zł
11.06-02.07 1 768 zł 2 176 zł
02.07-30.07 2 053 zł 2 541 zł
30.07-20.08 2 784 zł 3 519 zł
20.08-27.08 2 159 zł 2 682 zł
27.08-03.09 2 053 zł 2 541 zł
03.09-10.09 1 300 zł 1 555 zł
10.09-17.09 804 zł 935 zł
17.09-01.10 723 zł 846 zł

Cena w zł za 1 apartment/1 tydzień

+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

PROMOCJA

PROMOCJA
10% przy rezerwacji  

i wpłacie 100%  
do 31.03.2016



Apartamenty usytuowane pośród lasu piniowego  
w Trogirze – Seget Donji. Plaża od 100 do 700 m.  
W kompleksie: recepcja, sejf w recepcji (dodatko-
wa opłata), bar, restauracja, supermarket, dyskote-
ka, punkt internetowy, animacje (lipiec-sierpień), 
parking. Apartamenty dwupokojowe i trzypoko-
jowe wyposażone w aneks kuchenny, ekspres do 
kawy, łazienka, klimatyzacja/ogrzewanie, TV-SAT, 
telefon, pościel, ręczniki. Za dopłata apartamenty 
odnowione. W cenie:  7 noclegów, opłata za media, 
ubezpieczenie. Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg 
kursu 4,25.
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CHORWACJA 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Kompleks znajduje się na półwyspie Verude-
la, w części „Zlatne Stijene”. Plaża: ok.  100 m.  
W obiekcie: basen kąpielowy dla dorosłych  
i dzieci, recepcja, internet, restauracja, bar, sklep, 
korty tenisowe, tenis stołowy, plac zabaw dla 
dzieci, parking. Animacje (połowa maja – połowa 
września). Apartamenty  dwupokojowe i trzypo-
kojowe wyposażone w łazienkę, aneks kuchenny,  
TV-SAT, sejf, balkon/taras, pościel, ręczniki.  
W cenie: 7 noclegów, opłata za media, ubez-
pieczenie.  Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg 
kursu 4,25.

Hotel usytuowany w Trogirze – Seget Donji, plaża 
ok. 150 m. Kompleks turystyczny – 2 główne bu-
dynki i pawilony, recepcja, restauracja, kawiarnia, 
sejf w recepcji, punkt internetowy, dyskoteka, bar, 
tenis stołowy, mini golf, parking, korty tenisowe, 
boiska sportowe, wypożyczalnia rowerów i sprzętu 
wodnego. Pokoje II kategorii: łazienka, telefon, 
balkon z widokiem w kierunku parku, TV-SAT. Poko-
je I kategorii: łazienka (suszarka do włosów), tele-
fon, TV-SAT, balkon z widokiem w kierunku morza , 
klimatyzacja.
Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje  
w formie bufetu. W cenie:  7 noclegów, 7 śniadań, 

7 obiadokolacji, ubezpieczenie. Ceny przeliczone 
orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Kod: CHO1021

Kod: CHO1045

Kod: CHO1046

Miejscowość: Pula Verudela / ISTRIA
Zakwaterowanie: Apartamenty HORIZONT

Miejscowość: Trogir / DALMACJA
Zakwaterowanie: Apartamenty MEDENA 

Miejscowość: Trogir / DALMACJA 
Zakwaterowanie: Hotel  MEDENA**

Termin 
(sobota-sobota)

B3Y C5Y

23.04-14.05 1 437 zł 1 883 zł
14.05-28.05 1 845 zł 2 274 zł
28.05-18.06 2 193 zł 2 937 zł
18.06-09.07 2 856 zł 3 753 zł
09.07-16.07 3 362 zł 4 318 zł
16.07-20.08 3 850 zł 4 867 zł
20.08-27.08 3 362 zł 4 318 zł
27.08-03.09 2 856 zł 3 753 zł
03.09-10.09 2 193 zł 2 937 zł
10.09-24.09 1 845 zł 2 274 zł

Cena w zł za 1 apartment/1 tydzień

+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

Cena w zł za 1 apartament/tydzień

Termin 
(sobota-sobota)

B4 B4X C6

30.04-07.05 1 275 zł 1 645 zł 1 479 zł
07.05-18.06 1 725 zł 2 270 zł 2 146 zł
18.06-02.07 2 729 zł 3 269 zł 3 230 zł
02.07-16.07 3 392 zł 3 978 zł 4 101 zł
16.07-30.07 3 557 zł 4 140 zł 4 229 zł
30.07-20.08 3 642 zł 4 305 zł 4 433 zł
20.08-27.08 3 557 zł 4 140 zł 4 229 zł
27.08-03.09 3 392 zł 3 978 zł 4 101 zł
03.09-10.09 2 729 zł 3 269 zł 3 230 zł
10.09-17.09 1 725 zł 2 270 zł 2 146 zł
17.09-01.10 1 275 zł 1 645 zł 1 479 zł

Termin 
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki) II kat.

HB
(2 posiłki) I kat.

23.04-21.05 812 zł 1 003 zł
21.05-18.06 965 zł 1 275 zł
18.06-02.07 1 160 zł 1 552 zł
02.07-09.07 1 275 zł 1 705 zł
09.07-20.08 1 394 zł 1 900 zł
20.08-27.08 1 275 zł 1 705 zł
27.08-03.09 1 160 zł 1 552 zł
03.09-17.09 965 zł 1 275 zł
17.09-24.09 812 zł 1 003 zł
+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

Cena w zł za 1 osobę/tydzień

PROMOCJA
PROMOCJA

15% przy rezerwacji  
i wpłacie 100%  
do 15.03.2016



12

CHORWACJA 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Kemping usytuowany wśród zieleni, na malowniczym 
półwyspie Peljesač, ok. 4 km od centrum Orebiča. Na 
terenie kempingu – sklepiki, restauracja, centrum wind-
surfingu. Plaża: ok.   10-250 m. Mobile Home nowego 
typu, trzypokojowe, z aneksem kuchennym, klimatyzacją  
i TV-SAT, łazienką. W cenie: wynajem mobile home na  
7 noclegów, polski rezydent (22.06-13.09), opłaty za prąd, 
gaz, wodę, ubezpieczenie. Płatne sprzątanie końcowe (30 €/
domek), opłata recepcyjna (4 €/os). Ceny przeliczone orien-
tacyjnie z € wg kursu 4,25.

Kemping usytuowany jest zaledwie kilka kilometrów 
od Baška Voda na urokliwej Riwierze Makarskiej znanej  
z pięknych plaż i krystalicznie czystej wody. Plaża: ok. 500-
700 m. Mobile Home nowego typu, wszystkie wyposażone 
w aneks kuchenny, klimatyzację i TV-SAT, łazienkę, taras.  
W cenie: wynajem mobile home na 7 dni, opłata za media, 
ubezpieczenie. Płatne sprzątanie końcowe (30 €/domek), 
opłata recepcyjna (4 €/os.). Ceny przeliczone orientacyjnie 
z € wg kursu 4,25.

Obiekt położony w spokojnej, nadmorskiej miejscowości 
Klek, pośród zieleni, plaża ok. 180 m. Kompleks aparta-
mentów (każdy z oddzielnym wejściem). Niedaleko skle-
py, poczta, kantor, pizzerie, kawiarnie. W pobliżu: plac 
zabaw dla dzieci i korty tenisowe. Apartamenty dwupoko-
jowe oraz trzypokojowe dla maks.  5 osób, wyposażone w 
klimatyzację, TV-SAT, aneks kuchenny, lodówkę, łazienkę 
oraz taras. W cenie:  7 noclegów, opłata za media, ubez-
pieczenie. Płatna opłata recepcyjna: 10 €/apartament/
przyjazd. Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Kod: CHO1089

Kod: CHO1088

Kod: CHO1092

Miejscowość: Orebič Perna / DALMACJA
Zakwaterowanie: Kemping PERNA 

Miejscowość: Baška Voda / DALMACJA
Zakwaterowanie: Kemping BASKO POLJE

Miejscowość: Klek / DALMACJA   
Zakwaterowanie: Apartament Bonaca

Termin  
(sobota-sobota) C6

30.04-11.06 1 396 zł
11.06-25.06 1 886 zł
25.06-09.07 2 765 zł
09.07-23.07 3 221 zł
23.07-20.08 3 642 zł
20.08-03.09 2 765 zł
03.09-17.09 2 238 zł
17.09-01.10 1 396 zł

Termin  
(sobota-sobota) C6

30.04-11.06 1 396 zł
11.06-25.06 2 238 zł
25.06-09.07 2 765 zł
09.07-23.07 3 221 zł
23.07-20.08 3 642 zł
20.08-03.09 2 765 zł
03.09-17.09 2 238 zł
17.09-01.10 1 396 zł

Cena w zł za 1 mobile home /1 tydzień

Cena w zł za 1 mobile home/1 tydzień

Termin  
(sobota-sobota) B4 C4

23.04-04.06 917 zł 994 zł
04.06-11.06 1 030 zł 1 103 zł
11.06-18.06 1 139 zł 1 232 zł
18.06-25.06 1 567 zł 1 640 zł
25.06-02.07 1 958 zł 2 031 zł
02.07-09.07 2 346 zł 2 419 zł
09.07-23.07 2 645 zł 2 725 zł
23.07-13.08 2 806 zł 2 920 zł
13.08-20.08 2 645 zł 2 725 zł
20.08-27.08 2 160 zł 2 233 zł
27.08-03.09 1 567 zł 1 640 zł
03.09-10.09 1 381 zł 1 454 zł
10.09-17.09 1 030 zł 1 103 zł
17.09-01.10 917 zł 994 zł

Cena w zł za 1 apartament/1 tydzień

+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA
10% przy rezerwacji  

i wpłacie 100%  
do 01.05.2016

PROMOCJA
10% przy rezerwacji  

i wpłacie 100%  
do 01.05.2016

PROMOCJA
5% przy rezerwacji  

i wpłacie 100%  
do 30.04.2016
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CHORWACJA 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Kompleks Resnik położony jest ok 5 km od Trogiru, bezpo-
średnio przy plaży. W skład kompleksu wchodzą: recepcja, 
restauracja, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, taras 
z widokiem na morze, parking, bar, sklep,  mini klub dla 
dzieci. Plaża: bezpośrednio przy obiekcie. Pokoje 2 os.  
z łazienką, TV Sat, balkonem. Klimatyzacja – za dopłatą  
w typie D1Y. Wyżywienie: All Inclusive – śniadania, obia-
dy, kolacje, lody w godzinach 16:00-17:00, napoje bezal-
koholowe i alkoholowe. W cenie: 7 noclegów, wyżywienie  
All Inclusive, ubezpieczenie.

Składa się z pawilonów i bungalowów, usytuowany wśród 
bujnej roślinności śródziemnomorskiej. Plaża ok. 100 m.  
W ośrodku: recepcja 24 h, klimatyzowana restauracja, bar, 
Wi-Fi w recepcji, parking, sejf, sala TV, taras, market. Pokoje 
2 osobowe z łazienką i balkonem z widokiem w kierunku 
morza, w pawilonach. Możliwość 1 dostawki. Wyżywienie 
HB: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. W cenie:   
7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie, opieka 
rezydenta (25.06-03.09).  Dziecko do 6 lat – GRATIS. Płatna 
opłata rejestracyjna: 1 €/osoba/pobyt. Ceny przeliczone orien-
tacyjnie z € wg kursu 4,25.

Hotel znajduje się przy wjeździe do malowniczej 
miejscowości Selce, 3 km od Crikvenicy, przy plaży.  
W obiekcie: recepcja, wi-fi w recepcji, klimatyzowana 
restauracja, parking, basen kryty, baseny odkryte ozna-
czone Błękitną Flagą, bar przy basenie, animacje w sezonie  
(lipiec-sierpień). Pokoje 2 osobowe z możliwością dostaw-
ki, posiadają łazienkę, telefon i TV Sat, balkon oraz widok 
w kierunku morza. Wyżywienie HB: śniadania i obiado-
kolacje w formie bufetu. W cenie:  7 noclegów, 7 śniadań,  
7 obiadokolacji z napojami, ubezpieczenie, opieka rezydenta 
(25.06-03.09). Dziecko do 6 lat – GRATIS . Płatna opłata reje-
stracyjna: 1 €/osoba/pobyt. Ceny przeliczone orientacyjnie  
z € wg kursu 4,25.

Kod: CHO2235

Kod: CHO5500

Kod: CHO5700 

Miejscowość: Kastel Stafilic/ DALMACJA
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny RESNIK

Miejscowość: Crikvenica/ KVARNER
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KACJAK 

Miejscowość: Selce/ KVARNER 
Zakwaterowanie: Hotel  VARAZDIN***

+ opłata klimatyczna 3,5-7€/turnus/os. powyżej 12 lat

+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

+ opłata klimatyczna 3,5-7 €/turnus/os. powyżej 12 lat

Termin  
(sobota-sobota) ALL INCL.

30.04-21.05 999 zł
21.05-11.06 1 165 zł
11.06-18.06 1 326 zł
18.06-02.07 1 530 zł
02.07-09.07 1 734 zł
09.07-20.08 1 853 zł
20.08-27.08 1 734 zł
27.08-03.09 1 530 zł
03.09-17.09 1 165 zł
17.09-01.10 999 zł

Termin  
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

04.06-02.07 850 zł
02.07-16.07 965 zł
16.07-20.08 1 161 zł
20.08-10.09 965 zł
10.09-17.09 850 zł

Termin  
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

04.06-02.07 1 628 zł
02.07-16.07 1 938 zł
16.07-20.08 2 253 zł
20.08-10.09 1 938 zł
10.09-17.09 1 628 zł

Cena w zł za 1 osobę/tydzień

Cena w zł za 1 osobę/tydzień

Cena w zł za 1 osobę/tydzień
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Miejscowość: Siófok / BALATON
Zakwaterowanie: Hotel EZÜSTPART*** – Silver Beach Retro Hotel

WĘGRY 8 dni

Hotel z krytym basenem kąpielowym, kręgielnią, bilardem, kortem tenisowym. Usytuowany nad samym brzegiem Balatonu, w spokojnej i malowniczej dzielnicy Balatonsze-
plak, 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, z możliwością dostawki i pokoi rodzinnych. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje – bufet.  
Transport: komfortowym autokarem pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Często-
chowa, Gliwice, Kraków, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Warszawa, Wrocław.

Kod: HUN9001

WCZASY 
AUTOKAROWE

od 950 zł
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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.

Dziecko na dostawce: 2-4 lata: opłata stała 310 zł,  4-12 lat: zniżka 200 zł. Pokój 1 osobowy + 255 zł. •  Dostępne studia rodzinne.

Turnus (8 dni) HB (2 posiłki)
28.05-04.06 950 zł
04.06-11.06 980 zł
11.06-18.06 1 035 zł
18.06-25.06 1 050 zł
25.06-02.07 1 100 zł
02.07-09.07 1 195 zł
09.07-16.07 1 195 zł
16.07-23.07 1 195 zł
23.07-30.07 1 195 zł
30.07-06.08 1 195 zł
06.08-13.08 1 195 zł
13.08-20.08 1 195 zł
20.08-27.08 1 175 zł
27.08-03.09 1 095 zł
03.09-10.09 995 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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WĘGRY 8 dni
ZWIEDZAJ  

I WYPOCZYWAJ
Kod: HUN6000

Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawi-
ciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, 
Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstocho-
wa, Gliwice, Kraków, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Rawa 
Mazowiecka, Warszawa, Wrocław.
Pokój 1 os. + 255 zł. Możliwe pokoje 2 os. z dostawką oraz pokoje 
rodzinne. Zniżki dla dzieci. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w EZÜSTPART – Silver Beach Retro Hotel***  (Siófok) – pokoje z łazienkami • 7 śniadań • 7 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka 
licencjonowanego pilota podczas realizacji programu • opłata klimatyczna • korzystanie z krytego basenu kąpielowego, sauny, jacuzzi, siłowni, tenisa stołowego, zewnętrznych boisk 
sportowych • ubezpieczenie Signal Iduna • realizacja wycieczek.

W programie: 7 dni wypoczynku (Siófok) w tym realizacja  
3 wycieczek: Budapeszt, Veszprem, Herend, Tihany, Balatonfu-
red, Heviz, Keszthely, Badacsony.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (8 dni) HB (2 posiłki)
28.05-04.06 1 135 zł
04.06-11.06 1 165 zł
11.06-18.06 1 220 zł
18.06-25.06 1 235 zł
25.06-02.07 1 285 zł
27.08-03.09 1 280 zł
03.09-10.09 1 180 zł

„U Bratanków”

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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WĘGRY 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Położony nad samym Balatonem. Z krytym basenem ką-
pielowym, kręgielnią, bilardem, kortem tenisowym. Po-
koje z łazienką, lodówką, TV-SAT, balkonem z widokiem w 
kierunku jeziora. Możliwość dostawki i pokoi rodzinnych. 
Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje – bufet.
W cenie: 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, polski 
rezydent (02.07-03.09), opłata klimatyczna, korzystanie 
z krytego basenu kąpielowego, sauny, jacuzzi, siłowni, 
tenisa stołowego, zewnętrznych boisk sportowych, ubez-
pieczenie Signal Iduna. Ceny przeliczone orientacyjnie  
z € wg kursu 4,25. Na życzenie: pokój 1 os +255 zł.  
Zniżki dla dzieci .

Elegancki kompleks hotelowy składający się z bu-
dynku głównego i bungalowów. W kompleksie: 
basen kąpielowy, centrum rekreacyjno-lecznicze, 
sala fitness, sauna fińska, łaźnia parowa, boiska 
sportowe, plac zabaw dla dzieci, salon kosme-
tyczny, fryzjer, salon masażu, solarium, kąpiele 
wellness, squash, tenis stołowy, tenis ziemny, 
kręgle, minigolf, wypożyczalnia rowerów, winda  
w hotelu, kantor, parking, animacje (26.06-
30.08). Pokoje z łazienką, suszarką, mini barkiem, 
TV-SAT, łączem internetowym (na zapytanie). 
Możliwością 1 dostawki (na zapytanie). Wyży-
wienie HB: śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu. W cenie:  7 noclegów, 7 śniadań, 7 

obiadokolacji, ubezpieczenie. Taksa klimatycz-
na (od 18  lat – płatne w forintach HUF) – ok.  
1,7 EURO/1 os./1 dzień. Ceny przeliczone orienta-
cyjnie z € wg kursu 4,25.

Kompleks  składający się z budynku głównego (hotel) i bun-
galowów. Bogata infrastruktura m. in.: basen kąpielowy, 
centrum rekreacyjno-lecznicze, sala fitness, sauna, łaźnia, 
boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci, salon kosmetyczny, 
kąpiele wellness, squash, wypożyczalnia rowerów, parking, 
animacje (26.06-30.08). Położony nad samym brzegiem 
Balatonu. Apartamenty dwupokojowe położone w bunga-
lowach, z łazienką, aneksem kuchennym (mikrofalówka, 
ekspres do kawy), TV-SAT, telefonem, tarasem. Typ B5K 
posiada klimatyzację. W cenie:  wynajem apartamentu na  
7 noclegów, opłata za media, ubezpieczenie. Taksa klima-
tyczna (od 18 lat – płatne w forintach HUF) – ok. 1,7 EURO/ 
1 os./1 dzień. Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 
4,25.

Kod: HUN0019

Kod: HUN0003

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

Miejscowość: Tihany/ BALATON
Zakwaterowanie: Hotel CLUB TIHANY****

Miejscowość: Tihany/ BALATON
Zakwaterowanie: Apartamenty CLUB TIHANY

Turnus (7 dni) HB (2 posiłki)
28.05-04.06 880 zł
04.06-11.06 910 zł
11.06-18.06 965 zł
18.06-25.06 980 zł
25.06-02.07 1 030 zł
02.07-09.07 1 125 zł
09.07-16.07 1 125 zł
16.07-23.07 1 125 zł
23.07-30.07 1 125 zł
30.07-06.08 1 125 zł
06.08-13.08 1 125 zł
13.08-20.08 1 125 zł
20.08-27.08 1 105 zł
27.08-03.09 1 025 zł
03.09-10.09 925 zł

Turnus (7 dni) HB (2 posiłki)
02.04-28.05 1 425 zł
28.05-18.06 1 575 zł
18.06-09.07 1 890 zł
09.07-20.08 2 190 zł
20.08-27.08 1 890 zł
27.08-10.09 1 575 zł
10.09-01.10 1 425 zł

Cena w zł za 1 osobę/1 tydzień

Cena w zł za 1 osobę/1 tydzień

Kod: HUN0002

Turnus (7 dni) B4 B5K
30.04-18.06 1 550 zł 2 210 zł
18.06-25.06 1 870 zł 2 550 zł
25.06-09.07 1 935 zł 3 420 zł
09.07-20.08 2 615 zł 4 335 zł
20.08-03.09 1 870 zł 2 550 zł
03.09-17.09 1 550 zł 2 210 zł

Cena w zł za 1 apartament/tydzień

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE



CZARNOGÓRA 12 dni
Kod: CGA9033

Kod:CGA9021

WCZASY  
AUTOKAROWE

Miejscowość: Sutomore/ RIWIERA CZARNOGÓRSKA 
Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny HSC

Miejscowość: Bar Šušanj / RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Pensjonat PALMA
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Kompleks wakacyjny położony niedaleko głównej promenady, jednak w spokojnej uliczce. Zaledwie kilka kroków od plaży. Na terenie obiektu znajdu-
ją się 2 restauracje i ogród letni. Pokoje 2, 3, 4 –osobowe  z łazienkami, TV i klimatyzacją, z widokiem w kierunku parku lub morza. Wyżywienie HB: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu lub serwowane. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura- stewarda. Zniżki 
dla 3,4 i 5 osoby na dostawce. Na życzenie: pokój 1 os. + 450 zł.

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: kom-
fortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda.

od1260 zł
GWARANCJA

N
A

JN I Ż SZEJ

C E N Y



CZARNOGÓRA 12 dni

Kod: CGA9033
Kod:CGA9021

Kod: CGA9033A Kod: CGA9021A

ZWIEDZAJ
I WYPOCZYWAJ 

Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko 
Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, 
Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, 
Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Ma-
zowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, 
Wrocław.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w KW HSC lub 
Pensjonacie Palma (Bar Šušanj) – pokoje z łazienką • 9 śniadań  
• 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka licencjonowanego 
pilota  podczas realizacji programu • ubezpieczenie Signal Iduna  
• realizacja wycieczek. 

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

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Cena w zł za 1 osobę/turnus

HSC (CGA9033A) PALMA (CGA9021A)
Turnus (12 dni) HB (2 posiłki) HB (2 posiłki)

07.06-18.06 1 455 zł 1 440 zł
16.06-27.06 1 465 zł 1 450 zł
25.06-06.07 1 535 zł 1 520 zł
05.09-16.09 1 465 zł 1 450 zł
14.09-25.09 1 455 zł 1 440 zł
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BAR

Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawi-
ciela biura – stewarda.

W programie: 9 dni wypoczynku w tym realizacja 3 wycieczek: 
Bar • Kotor • Budva • Sveti Stefan • Virpazar – Jezioro Szkoder-
skie • Stary Bar • Ulcinj • Szkodra.

„Czar Riwiery” • HSC • Palma

HSC (CGA9033) PALMA (CGA9021)
Turnus (12 dni) HB (2 posiłki) HB (2 posiłki)

07.06-18.06 1 275 zł 1 260 zł
16.06-27.06 1 285 zł 1 270 zł
25.06-06.07 1 355 zł 1 340 zł
04.07-15.07 1 355 zł 1 360 zł
13.07-24.07 1 355 zł 1 380 zł
22.07-02.08 1 355 zł 1 380 zł
31.07-11.08 1 355 zł 1 380 zł
09.08-20.08 1 355 zł 1 380 zł
18.08-29.08 1 355 zł 1 380 zł
27.08-07.09 1 295 zł 1 280 zł
05.09-16.09 1 285 zł 1 270 zł
14.09-25.09 1 275 zł 1 260 zł

H
IT

 •  
H I T  •  H

I T
 • H

IT • HIT •

+ opłata miejscowa 55 zł /turnus/os.

+ opłata miejscowa 55 zł /turnus/os.

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE



CZARNOGÓRA 12 dni

Elegancki hotel z basenem kąpielowym oraz centrum SPA & WELLNESS. Położony 
bezpośrednio nad morzem, przy samej promenadzie, obok parku i terenów spor-
towych. Pokoje 2 os. z możliwością dostawki, nowocześnie urządzone, z łazienką, 
klimatyzacją, mini barkiem, TV-SAT, sejfem, balkonem. Za dopłatą – pokoje z 
widokiem w kierunku morza (D1M). Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje 
– bufet. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura 
– stewarda. 

Całkowicie odnowiony hotel w 2014 r., usytuowany w centrum Sutomore, zaled-
wie 30 metrów od piaszczystej plaży. Oferuje bezpłatny parking oraz restaurację 
serwującą tradycyjne specjały i potrawy kuchni międzynarodowej. Wi-FI w lobby 
barze. W hotelu znajduje się centrum SPA z basenem kąpielowym. Pokoje dwu 
osobowe z możliwością dostawki, wyposażone w klimatyzację, telewizor i ła-
zienkę (z suszarką do włosów), balkon. Wyżywienie All Inclusive: śniadania, 
obiad, kolacje, napoje: soki, kawa, herbata, mleko, woda, gorąca czekolada, białe 
i czerwone wino, piwo. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przed-
stawiciela biura – stewarda.

Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za 
dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia 
Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa 
Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Kod: CGA9030

Kod: CGA9036

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w wybranym obiekcie • wyżywienie HB lub 
All Inclusive • przejazd autokarem • opieka rezydenta w terminach lipiec-wrzesień • ubezpiecze-
nie Signal iduna. UWAGI: za dopłatą możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek.

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

Miejscowość: Sutomore/RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Hotel SATO*** 
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+ obowiązkowa opłata miejscowa 55 zł/osoba/turnus

PRINCESS
(CGA9030)

SATO
(CGA9036)

Turnus (12 dni) HB (2 posiłki) ALL INCL.
16.06-27.06 1 935 zł 2 620 zł
25.06-06.07 2 010 zł 2 620 zł
04.07-15.07 2 120 zł 2 620 zł
13.07-24.07 2 160 zł 2 620 zł
22.07-02.08 2 235 zł 2 620 zł
31.07-11.08 2 235 zł 2 620 zł
09.08-20.08 2 235 zł 2 620 zł
18.08-29.08 2 235 zł 2 620 zł
27.08-07.09 2 170 zł 2 620 zł
05.09-16.09 2 120 zł 2 620 zł
14.09-25.09 1 935 zł 2 360 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus



CZARNOGÓRA 12 dni

Akapuclo to niewielki, gościnny obiekt, mieszczący 20 pokoi. W hotelu: recepcja, basen kąpielowy z leżakami i parasolami, restauracja.  Plaża ok. 700 m, piaszczy-
sto-żwirkowa. Hotel organizuje bezpłatne transfery na plażę o ustalonych godzinach. Pokoje dwuosobowe z balkonem, łazienką (suszarka do włosów, ręczniki, 
kosmetyki), TV, mini barem, klimatyzacją. Wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje – bufet. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela 
biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Gliwice, Głogów, Jelenia 
Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Wrocław, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Świdnica, Warszawa, Rawa Mazowiecka, Dzierżoniów, Tarnów, Polkowice.

Kod: CGA9034

WCZASY  
AUTOKAROWE

Miejscowość: Sutomore/RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Hotel AKAPULCO***
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • wyżywienie HB • przejazd autokarem • 
opieka rezydenta w terminach lipiec-wrzesień • ubezpieczenie Signal iduna. UWAGI: za dopła-
tą możliwość ciekawych, różnorodnych wycieczek.

+ obowiązkowa opłata miejscowa 55 zł/osoba/turnus

Turnus (12 dni) HB 
(2posiłki)

07.06-18.06 1 755 zł
16.06-27.06 1 755 zł
25.06-06.07 1 825 zł
04.07-15.07 1 915 zł
13.07-24.07 1 915 zł
22.07-02.08 1 915 zł
31.07-11.08 1 915 zł
09.08-20.08 1 915 zł
18.08-29.08 1 915 zł
27.08-07.09 1 825 zł
05.09-16.09 1 755 zł
14.09-25.09 1 755 zł

Cena w zł za 1 osobę/1 turnus

NOWOŚĆ
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CHORWACJA • ALBANIA • CZARNOGÓRA  
BOŚNIA I HERCEGOWINA  • 8 dni

W programie:  CHORWACJA: Dubrownik, Orebić 
CZARNOGÓRA: Kotor, Jezioro Szkoderskie, Stary Bar, Ulcinj, Sveti Stefan, Budva, Bar 
BOŚNIA I HERCEGOWINA: Sarajewo, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica 
ALBANIA: Szkodra

Poznaj prawdziwe Bałkany gdzie krajobrazy zapierają dech, a smakołyki poruszają zmysły. Rozkoszuj się pięknem Chorwacji, odkrywaj Czarnogórę i Albanie, po-
znaj uroki Bośni i Hercegowiny. Zakwaterowanie: w kompleksach wakacyjnych (2/3 słoneczka) – 4 noclegi w Czarnogórze: KW HSC oraz 2 noclegi w Chorwacji: 
Komodor (Orebić Perna). Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami.  Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.

„Najpiękniejsze zakątki Europy”

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 4 noclegi w Czarnogórze (kompleks HSC), 2 noclegi w Chorwacji (kompleks Komodor) • 6 śniadań • 6 obiadokolacji • przejazd 
autokarem • opieka licencjonowanego pilota • ubezpieczenie Signal Iduna • realizacja programu: Kotor • Budva • Sveti Stefan • Virpazar, Park Narodowy Jeziora 
Szkoderskiego • Stary Bar • Ulcinj • Szkodra • Dubrownik • Orebić • Sarajewo • Medjugorie • Mostar • Wodospady Kravica . Na życzenie: Pokój 1 osobowy – dopłata  
200 zł . turnus.

Kod: CGA9007

Turnus (8 dni) HB (2 posiłki)
30.04-08.05 1 295 zł
28.05-05.06 1 295 zł
18.06-26.08 1 295 zł
10.09-18.09 1 295 zł
24.09-02.10 1 295 zł
08.10-16.10 1 295 zł

Cena w zł za 1 osobę/1 turnus

WYCIECZKA
OBJAZDOWA

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE

+ opłata klimatyczna 30 zł/osoba/turnus
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Turnus (9 dni) HB (2 posiłki)
17.06-26.06 945 zł
26.06-05.07 990 zł
05.07-14.07 1 020 zł
14.07-23.07 1 020 zł
23.07-01.08 1 020 zł
01.08-10.08 1 020 zł
10.08-19.08 1 020 zł
19.08-28.08 970 zł
28.08-06.09 920 zł
06.09-15.09 920 zł
15.09-24.09 920 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

CZARNOGÓRA 9, 7 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Usytuowany blisko plaży (ok. 300 m) i zaledwie 
ok. 400 m od centrum Baru. Pokoje 2 i 3 osobo-
we z łazienką, TV SAT. Część pokoi z widokiem 
na sąsiadujący budynek. Klimatyzacja – na 
zapytanie, za dopłatą.  Wyżywienie HB: śnia-
dania – bufet, obiadokolacje – serwowane. 
W cenie: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiado-
kolacji • opieka polskiego rezydenta (04.07-
16.09) • opłata klimatyczna • ubezpieczenie 
Signal Iduna. Na życzenie: klimatyzacja ok.  
5 €/1 os./1 dzień. Ceny przeliczone orientacyjnie  
z € wg kursu 4,25.

Berg to luksusowy ośrodek położony na wzgórzu skąd rozpościera się piękna panorama  
na Bar i wybrzeże. Składa się  z komfortowych apartamentów otwarty w czerwcu 2015 roku.  
Do dyspozycji gościu są trzy baseny kąpielowe ze wspaniałym widokiem na morze, siłownia, 
monitorowany parking, Wi-Fi w całym obiekcie, plac zabaw dla dzieci. Animacje w sezonie. 
Plaża ok. 1100 m. Apartamenty dwu i trzypokojowe, wysokiego standardu, wyposażone  
w balkony z widokiem w kierunku morza, aneks kuchenny ze sprzętem AGD, klimatyzacja,  
łazienkę, Wi-Fi, TV LCD, sejf. 
W cenie: wynajęcie apartamentu na 7 noclegów, ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż. Taksa  
klimatyczna: 8,5 euro/osoba/tydzień. Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Kod: CGA0077

Kod: CGA9044

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

Miejscowość: Bar Šušanj / RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Apartamenty BERG 

Turnus  
(sobota-sobota) C6

30.04-07.05 4 633 zł
07.05-04.06 4 815 zł
04.06-18.06 4 998 zł
18.06-09.07 5 185 zł
09.07-20.08 5 368 zł
20.08-10.09 5 185 zł
10.09-01.10 4 998 zł

Cena w zł za 1 apartament/turnus
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Terminy 
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

30.04-28.05 829 zł
28.05-04.06 871 zł
04.06-25.06 901 zł
25.06-09.07 1 012 zł
09.07-16.07 1 165 zł
16.07-27.08 1 190 zł
27.08-03.09 1 140 zł
03.09-10.09 1 008 zł
10.09-01.10 901 zł

Terminy 
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

30.04-11.06 1 590 zł
11.06-18.06 1 695 zł
18.06-10.09 1 840 zł
10.09-17.09 1 765 zł
17.09-01.10 1 590 zł

Terminy 
(sobota-sobota)

BB
(śniadania)

30.04-28.05 1 295 zł
28.05-04.06 1 360 zł
04.06-02.07 1 395 zł
02.07-09.07 1 535 zł
09.07-20.08 1 590 zł
20.08-27.08 1 575 zł
27.08-17.09 1 490 zł

Cena w zł za 1os./1 tydzień

Cena w zł za 1os./1 tydzień

Cena w zł za 1os./1 tydzień

Kod: CGA9015

Kod: CGA9049

Kod: CGA9049
CZARNOGÓRA 7, 14 dni

DOJAZD 
WŁASNY

Kompleks  hotelowy otoczony bujną roślinno-
ścią, położony tylko ok. 30 m od plaży. Pokoje 
2 os. z łazienką, TV, balkonem, możliwością 
dostawki. Większość z bocznym widokiem  
w kierunku morza. Wyżywienie HB: śniadania  
i obiadokolacje - bufet. W cenie: 7 noclegów •  
7 śniadań • 7 obiadokolacji • opieka polskiego 
rezydenta (04.07-12.09) • ubezpieczenie Signal 
Iduna. Opłata klimatyczna płatna na miejscu ok. 
9 € tydz. / os. powyżej 12 lat. Ceny przeliczone 
orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Całkowicie odnowiony hotel w 2014 r., usy-
tuowany w centrum Sutomore, zaledwie  
30 metrów od piaszczystej plaży. W hotelu 
znajduje się centrum SPA z basenem ką-
pielowym (odpłatnie). Pokoje 2 osobowe  
z możliwością dostawki, wyposażone są w kli-
matyzację, telewizor i łazienkę (z suszarką do 
włosów), balkon. Wyżywienie HB: śniadania  
i obiadokolacje. W cenie: 7 noclegów w pokoju  
2 osobowym, wyżywienie 7 śniadań, 7 obia-
dokolacji, ubezpieczenie, opieka rezydenta 
(04.07-12.09). Opłata klimatyczna płatna na 
miejscu ok. 9 € tydz./ os. powyżej 12 lat. Ceny 
przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Obiekt Porto Sole położony jest zaledwie kilka 
kroków od piaszczystej plaży w miejscowości 
Sutomore. W obiekcie: centrum SPA, sauna, 
otwarty w sezonie odkryty basen, restauracja 
hotelowa, centrum fitness, gabinet masażu.  
Pokoje wyposażone są w klimatyzację, te-
lewizor i  łazienkę (z suszarką do włosów). 
Za dopłatą widok w kierunku morza. Wy-
żywienie BB: śniadania. W cenie: 7 noc-
legów, śniadania, ubezpieczenie KL, NNW, 
OC, bagaż, opieka rezydenta (04.07-12.09). 
Opłata klimatyczna: 10 euro/osoba/tydzień. 
Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg kursy 
4,25.

Miejscowość: Sutomore / RIWIERA CZARNOGÓRSKA
Zakwaterowanie: Hotel KORALI**

Miejscowość: Sutomore/ RIWIERA CZARNOGÓRSKA 
Zakwaterowanie: Hotel SATO*** 

Miejscowość: Sutomore/ RIWIERA CZARNOGÓRSKA 
Zakwaterowanie: Hotel PORTO SOLE****
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CZARNOGÓRA 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Pensjonat „Adria II” położony jest w Čanj, 
atrakcyjnej miejscowości turystycznej. 
W obiekcie: recepcja, restauracja, ogródek 
letni, miejsca parkingowe. Pokoje dwu-
osobowe z możliwością jednej dostawki,  
z łazienką, TV, balkonem, lodówką, Wi-Fi. 
Plaża: ok. 80 m, piaszczysto – żwirkowa. 
Wyżywienie HB: śniadania i obiado-
kolacje. W cenie: 7 noclegów w pokoju  
2 osobowym, wyżywienie 2 razy dziennie, 
ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż. Ceny 
przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Hotel usytuowany w Čanj – niewielkiej 
malowniczej miejscowość położonej nad 
wybrzeżem adriatyckim, otoczona górami. 
W budynku hotelu znajduje się recepcja, 
restauracja. Dla wszystkich gości bezpłatne 
miejsce parkingowe. Pokoje dwu, trzy, czte-
ro osobowe z balkonami, TV klimatyzacją, 
Wi-Fi, łazienką.  Plaża ok. 350 m, piaszczy-
sto-żwirkowa. Wyżywienie HB: śniadania 
i obiadokolacje. W cenie: 7 noclegów, wy-
żywienie 2 razy dziennie, ubezpieczenie KL, 
NNW, OC, bagaż. Opłata klimatyczna: 7 euro/
osoba/tydzień. Ceny przeliczone orientacyj-
nie z € wg kursy 4,25.

Apartamenty położone w miasteczku Utje-
ha-Busat w powiecie Bar, ok 80 m od spo-
kojnej plaży, odzwierciedlają architekturę 
śródziemnomorską swoim stylem, usytu-
owaniem, wyposażeniem i wspaniałym wi-
dokiem. W obiekcie znajduje się 19 w pełni 
wyposażonych apartamentów. Apartamen-
ty jedno, dwu i trzy pokojowe z aneksem 
kuchennym, TV, klimatyzacją, łazienką, bal-
konem z widokiem w kierunku morza. W ce-
nie: wynajęcie apartamentu na 7 noclegów, 
ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż. Taksa 
klimatyczna: 7 euro/osoba/tydzień. Ceny 
przeliczone orientacyjnie z € wg kursy 4,25.

Kod: CGA9010

Kod: CGA9045

Kod: CGA9064

Miejscowość: Čanj/ RIWIERA CZARNOGÓRSKA  
Zakwaterowanie: Pensjonat ADRIA II 

Miejscowość: Čanj/ RIWIERA CZARNOGÓRSKA    
Zakwaterowanie:  Hotel IN*** 

Miejscowość: Utjeha/ RIWIERA CZARNOGÓRSKA  
Zakwaterowanie: Apartamenty PERLA

Terminy 
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

04.06-18.06 655 zł
18.06-25.06 765 zł
25.06-02.07 859 zł
02.07-09.07 927 zł
09.07-16.07 1 025 zł
16.07-20.08 1 063 zł
20.08-27.08 927 zł
27.08-03.09 880 zł
03.09-10.09 850 zł
10.09-01.10 655 zł

 Cena w zł za 1 osobę/tydzień

Terminy 
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

07.05-18.06 660 zł
18.06-25.06 765 zł
25.06-02.07 810 zł
02.07-16.07 895 zł
16.07-27.08 1 000 zł
27.08-03.09 745 zł
03.09-17.09 660 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Terminy 
(sobota-sobota) A2 B5 C6

04.06-18.06 810 zł 1 890 zł 2 060 zł
18.06-02.07 810 zł 2 105 zł 2 255 zł
02.07-03.09 1 040 zł 2 485 zł 2 650 zł
03.09-17.09 810 zł 2 105 zł 2 255 zł
17.09-01.10 810 zł 1 890 zł 2 060 zł

Cena w zł za 1 apartament/ tydzień
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GRECJA 12 dni
Kod: GRE9007

WCZASY  
AUTOKAROWE

Miejscowość: Paralia / RIWIERA OLIMPIJSKA
Zakwaterowanie: Hotel Naias***
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, klimatyzacja (odpłatnie). Wyżywienie HB: śniadania w hotelu – bufet, obiadokolacje – serwowane w restauracji przylega-
jącej do hotelu. Transport: komfortowym autokarem , pod opieką przedstawiciela biura – stewarda.  Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko 
Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, 
Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezy-
denta • 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).

Dziecko na dostawce: 2-5 lat – zniżka 500 zł, 5-12 lat – zniżka 250 zł, 12-18 lat – 100 zł. 
Na życzenie: klimatyzacja – ok. 5 €/pokój/dzień.
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PARALIA

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) HB (2 posiłki)
01.06-12.06 1 285 zł
10.06-21.06 1 295 zł
19.06-30.06 1 350 zł
28.06-09.07 1 395 zł
07.07-18.07 1 395 zł
16.07-27.07 1 395 zł
25.07-05.08 1 395 zł
03.08-14.08  1 395 zł
12.08-23.08 1 395 zł
21.08-01.09 1 350 zł
30.08-10.09 1 295 zł
08.09-19.09 1 275 zł

+ opłata miejscowa 100 zł / turnus / os.

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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GRECJA 12 dni

Hotel Souita położony jest około 150 m od centrum kurortu i około 200 m od plaży. Do dyspozycji gości jest recepcja, 
kawiarnia i bar. Hotel dysponuje pokojami z łazienkami, TV-SAT, mini barem, balkonem. Klimatyzacja na życzenie od-
płatna. Wyżywienie BB: śniadania w formie bufetu. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela 
biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, 
Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, 
Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Kod: GRE9001

WCZASY  
AUTOKAROWE

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

Zniżki dla dzieci.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) BB (śniadania)
01.06-12.06 1 400 zł
10.06-21.06 1 400 zł
19.06-30.06 1 400 zł
28.06-09.07 1 435 zł
07.07-18.07 1 440 zł
16.07-27.07 1 440 zł
25.07-05.08 1 440 zł
03.08-14.08 1 440 zł
12.08-23.08 1 440 zł
21.08-01.09 1 440 zł
30.08-10.09 1 440 zł
08.09-19.09 1 410 zł

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

+ opłata miejscowa 100 zł / turnus / os.
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GRECJA 12 dni

Kameralny, 3 piętrowy budynek położony w centralnej części 
miejscowości. Plaża ok. 300 m. Apartamenty typu garsoniera 
z aneksem  kuchennym, łazienką, TV, balkonem, klimatyzacją 
(na życzenie, odpłatnie). Transport: komfortowym autokarem, 
pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miej-
scowości: Katowice, Tychy, Pszczyna Bielsko Biała, Cieszyn. Za 
dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwi-
ce, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, 
Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, 
Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Kod: GRE9008 

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę, gaz • przejazd 
autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpieczenie Signal Iduna. Uwaga: za dopłatą możliwość różnorodnych 
wycieczek fakultatywnych (m.in. Meteory – Wiszące Klasztory, rejs na wyspę Skiathos, wycieczka do Aten, wieczór 
grecki, Waterland, Thessaloniki). Na życzenie: klimatyzacja  - ok. 5 €/apartament/dzień. 

Miejscowość: Paralia/RIWIERA OLIMPIJSKA
Zakwaterowanie: Apartamenty VARBENIS***

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) Bez  
wyżywienia

01.06-12.06 975 zł
10.06-21.06 975 zł
19.06-30.06 975 zł
28.06-09.07 975 zł
07.07-18.07 975 zł
16.07-27.07 975 zł
25.07-05.08 975 zł
03.08-14.08 975 zł
12.08-23.08 975 zł
21.08-01.09 975 zł
30.08-10.09 925 zł
08.09-19.09 925 zł

+ opłata miejscowa 100 zł / turnus / os.

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE

NOWOŚĆ



Kilkupiętrowe budynki prywatne, usytu-
owane w Paralii, ok. 50-300 m od plaży. 
Apartamenty z aneksem kuchennym, łazien-
ką, balkonem lub tarasem, pościelą: typ A 
(jednopokojowy dla 2,3,4 os.), typ B (dwu-
pokojowy dla 4,5,6 os.). W cenie: wynajem 
apartamentu na 7 noclegów, opłata za prąd, 
gaz, wodę, opłata klimatyczna, ubezpieczenie 
Signal Iduna opieka rezydenta. Na życzenie: 
wyżywienie w pobliskich tawernach: śniada-
nie – ok. 3€/1 os./1 dzień, kolacja – ok. 7€/ 
1 os./1 dzień, klimatyzacja – ok. 5€/1 apart./ 
1 dzień. Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg 
kursu 4,25.

Usytuowany ok.150 m od plaży zaledwie 
kilka kroków od centrum Paralii. W hotelu 
do dyspozycji gości jest recepcja, bar, sala 
telewizyjna, winda. W cenie: 9 noclegów,  
9 śniadań, opieka polskiego rezydenta, opła-
ta klimatyczna, ubezpieczenie Signal Iduna.  

Na życzenie: dopłata do obiadokolacji –  
200 zł, klimatyzacja 5 € /pokój/dzień. Ceny 
przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25.
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GRECJA 7, 9 dni
DOJAZD
WŁASNY

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (9 dni) BB (śniadania)
02.06-11.06 790 zł
11.06-20.06 790 zł
20.06-29.06 790 zł
29.06-08.07 875 zł
08.07-17.07 895 zł
17.07-26.07 895 zł
26.07-04.08 895 zł
04.08-13.08 895 zł
13.08-22.08 895 zł
22.08-31.08 895 zł
31.08-09.09 895 zł
09.09-18.09 810 zł

Cena w zł za 1 apartament/turnus

Terminy  
(sobota-sobota)

A2 B4 B5

07.05-11.06 1 085 zł 1 405 zł 1 555 zł
11.06-18.06 1 130 zł 1 510 zł 1 660 zł
18.06-25.06 1 170 zł 1 640 zł 1 785 zł
25.06-02.07 1 215 zł 1 700 zł 1 895 zł
02.07-27.08 1 530 zł 2 020 zł 2 425 zł
27.08-03.09 1 425 zł 1 915 zł 2 235 zł
03.09-10.09 1 170 zł 1 640 zł 1 785 zł

Jeden z lepszych i najbardziej znanych hoteli 
w Parali. Posiada basen kąpielowy, recepcję, 
restaurację, bar, w pobliżu – plac zabaw dla 
dzieci. W hotelu, w sezonie organizowane są 
wieczory greckie. Plaża: ok. 100 m, piaszczy-
sta. Pokoje z łazienką (suszarką), telefonem, 
TV-SAT, klimatyzacją, balkonem, mini bar-
kiem. Możliwość 1 dostawki. Wyżywienie: 
HB – śniadania – bufet, obiadokolacje – ser-
wowane. W cenie: 7 noclegów, 7 śniadań  
i obiadokolacji, opłata klimatyczna, ubezpie-
czenie Signal Iduna. Ceny przeliczone orien-
tacyjnie z € wg kursu 4,25.

Kod: GRE0005

Kod: GRE0009

Kod: GRE0046

Miejscowość: Paralia/ RIWIERA OLIMPIJSKA
Zakwaterowanie: Apartamenty prywatne PARALIA  

Miejscowość: Paralia/RIWIERA OLIMPIJSKA 
Zakwaterowanie: Hotel OREA ELENI***

Miejscowość: Paralia/ RIWIERA OLIMPIJSKA
Zakwaterowanie: Hotel OLIMPIAS**+

PRZYKŁAD

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Terminy 
(sobota-sobota) HB (2 posiłki)

30.04-28.05 765 zł
28.05-04.06 808 zł
04.06-02.07 850 zł
02.07-30.07 935 zł
30.07-06.08 978 zł
06.08-27.08 999 zł
27.08-03.09 957 zł
03.09-01.10 850 zł
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HISZPANIA 12 dni

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.
Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Biel-
sko Biała, Dzierżoniów, Gliwice, Jelenia Góra, Katowice, Opole, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław. Transfery (bezpłatne):  
Głogów, Legnica, Lubin, Nowa Sól, Polkowice, Zielona Góra.

Kod: HIS1000

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 fakultaty-
wnych (m. in. Barcelona, Waterland, rejsy statkiem, Andora, pokazy tańca flamenco).

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) HB (2posiłki)
17.06-28.06 1 695 zł
12.07-23.07 1 795 zł
21.07-01.08 1 795 zł
30.07-10.08 1 795 zł
08.08-19.08 1 795 zł
17.08-28.08 1 795 zł
26.08-06.09 1 635 zł
04.09-15.09 1 635 zł

Miejscowość: Blanes/COSTA BRAVA
Zakwaterowanie: Hotel COSTA BRAVA** • „Hiszpańskie rytmy”

Zniżki dla dzieci. Pokój 1 osobowy – dopłata 400 zł.



HISZPANIA+FRANCJA 12 dni

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ ! 
Zapraszamy na wycieczkę po Katalonii połączoną z wypoczynkiem na Costa Brava, a także na spacer po Avignon oraz Paryżu. Zakwaterowanie: Hotel No name 
**/*** na Costa Brava, z basenem, położony do 500 m od plaży. Pokoje dwuosobowe z łazienką. Możliwość dostawki. Wyżywienie: śniadania – bufet (podczas 
noclegu tranzytowego śniadania kontynentalne) i obiadokolacje – bufet.

1/2 dzień: wyjazd z Polski. Przejazd przez Niemcy, Francję. Nocleg tranzytowy.
3 dzień: Zwiedzanie AVIGNON. Przyjazd na Costa Brava w godzinach popołudniowych.
4-9 dzień: wypoczynek na Costa Brava w Hotelu **/***. W trakcie pobytu realizacja 3 wycieczek: Barcelona, Montserrat, Girona i Figueres
10 dzień: Wyjazd w drogę powrotna. Nocleg tranzytowy w okolicach Paryża.
11 dzień: Zwiedzanie Paryża.  W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
12 dzień: Przyjazd do Polski.

Kod: HIS6000E viva España!

ZWIEDZAJ
I WYPOCZYWAJ

W programie: wypoczynek, plażowanie na Costa Brava, zwiedzanie: Barcelona • Monserrat •  Girona • Figueres • Paryż • Avignon
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ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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Transport: komfortowym autokarem, pod opieką pilota. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Gliwice, Opole, Wrocław. 
Za dopłatą: Bielsko-Biała, Bochnia, Brzesko, Cieszyn, Częstochowa, Kraków, Łódź, Piotrków Trybunalski, Pszczyna, Rze-
szów, Tarnów, Tychy, Warszawa.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w hotelu **/*** na Costa Brava • 2 noclegi tranzytowe we Francji •  
9 śniadań • 7 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka licencjonowanego pilota podczas realizacji programu • ubez-
pieczenie Signal Iduna • realizacja programu (wycieczki zawarte są w cenie). 
Dodatkowo płatne: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i bilety komunikacji miejskiej –ok. 50-60 €

Cena w zł za 1 osobę/turnus

+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.

Turnus (12 dni) HB (2posiłki)
28.04-09.05 1 695 zł
19.05-30.05 1 695 zł
26.05-06.06 1 695 zł
02.06-13.06 1 735 zł
16.06-27.06 1 855 zł
23.06-04.07 1 895 zł
30.06-11.07 1 975 zł
07.07-18.07 1 975 zł
14.07-25.07 2 035 zł
21.07-01.08 2 035 zł
18.08-29.08 1 895 zł
25.08-05.09 1 825 zł
01.09-12.09 1 825 zł
08.09-19.09 1 785 zł
15.09-26.09 1 735 zł
22.09-03.10 1 695 zł
29.09-10.10 1 695 zł
06.10-17.10 1 695 zł
13.10-24.10 1 695 zł
27.10-06.11 1 695 zł
03.11-14.11 1 695 zł
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Rodzinny trzygwiazdkowy hotel położony 
blisko plaży. Basen kąpielowy dla dorosłych  
i dzieci, w głównym sezonie – animacje. Pla-
ża: ok. 50 m.  Pokoje 2 os. z łazienką, TV-SAT, 
telefonem, sejfem, klimatyzacją. Możliwość 
dostawki. Część pokoi  z widokiem w kierunku 
morza (za dopłatą). Wyżywienie HB: śniada-
nia i obiadokolacje – bufet. 
W cenie: 7 noclegów • 7 śniadań •  7 obiado-
kolacji • opieka polskiego rezydenta • ubezpie-
czenie Signal Iduna. Trzecia osoba (dostawka): 
do 10 lat – gratis, powyżej 10 lat – 25 % 
zniżki. Opłata klimatyczna płatna na miejscu  
(ok. 1-2€/dzień/os. powyżej 16 lat). Ceny  
przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25. 

Turnus  
(sobota-sobota)

HB 
(2 posiłki)

30.04-28.05 890 zł
28.05-11.06 1 100 zł
11.06-18.06 1 180 zł
18.06-25.06 1 260 zł
25.06-16.07 1 465 zł
16.07-30.07 1 675 zł
30.07-20.08 1 970 zł
20.08-10.09 1 555 zł
10.09-24.09 1 180 zł
24.09-01.10 970 zł

Usytuowany bezpośrednio przy promenadzie, 
z basenem kąpielowym dla dorosłych i dzieci, 
animacjami w głównym sezonie. Plaża: ok. 
100 m. Pokoje z łazienką, TV-SAT, telefonem, 
klimatyzacją, balkonem. Możliwość 1 lub 2 do-
stawek.  Wyżywienie w formie bufetu: 
HB (śniadania i obiadokolacje) lub FB (śniada-
nia, obiady i kolacje). W cenie: 7 noclegów,  
wyżywienie HB lub FB wg wybranego warian-
tu, opieka polskiego rezydenta, ubezpieczenie 
Signal Iduna. Trzecia osoba (dostawka): do 
12 lat – gratis, powyżej 12 lat – 15% zniżki. 
Czwarta osoba: do 12 lat – 50%, powyżej  
12 lat – 15% zniżki. Opłata klimatyczna płat-

na na miejscu (ok. 1-2 €/dzień/os. powyżej 
16 lat). Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg 
kursu 4,25.

Usytuowany, bezpośrednio przy plaży. Z ba-
senem kąpielowym dla dorosłych i dzieci, 
tarasem słonecznym, mini klubem dla dzieci 
(lipiec-sierpień). Centrum – ok. 500 m, sta-
cja kolejki do Barcelony – ok. 50 m. Pokoje  
z łazienką, TV-SAT, klimatyzacją, telefonem, 
sejfem, balkonem. Możliwość 1 lub 2 dosta-
wek. Wyżywienie HB lub FB: HB (śniadania 
i obiadokolacje) lub FB (śniadania, obiady i ko-
lacje). W cenie: 7 noclegów, wyżywienie wg 
wybranego wariantu, opieka polskiego rezy-
denta, ubezpieczenie. Trzecia osoba (dostaw-
ka): do 11 lat – gratis, powyżej 11 lat – 20 % 
zniżki. Czwarta osoba  do 11 lat -25 % zniżki, po-
wyżej 11 lat – 20 % zniżki. Opłata klimatyczna 

płatna na miejscu (ok. 1-2€/dzień/os. powyżej  
16 lat). Ceny przeliczone orientacyjnie z € wg 
kursu 4,25.

Termin  
(sobota – sobota)

HB
(2 posiłki)

FB
(3 posiłki)

14.05-21.05 665 zł 795 zł
21.05-11.06 780 zł 890 zł
11.06-25.06 1 030 zł 1 150 zł
25.06-02.07 1 160 zł 1 275 zł
02.07-09.07 1 220 zł 1 340 zł
09.07-30.07 1 415 zł 1 530 zł
30.07-20.08 1 735 zł 1 870 zł
20.08-27.08 1 445 zł 1 575 zł
27.08-03.09 1 105 zł 1 220 zł
03.09-10.09 1 000 zł 1 135 zł
10.09-01.10 790 zł 920 zł

Cena w zł za 1os./1 tydzień

HISZPANIA 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Kod: HIS0002

Kod: HIS0020

Kod: HIS0026

Miejscowość: Santa Susanna/COSTA BRAVA
Zakwaterowanie: Hotel RIVIERA *** 

Miejscowość: Santa Susanna/COSTA BRAVA 
Zakwaterowanie: Hotel CAPRICI***

Miejscowość: Calella/COSTA BRAVA
Zakwaterowanie: HOTEL GARBI*** 

Cena w zł za 1 osobę/1 tydzień

Termin HB (2 posiłki) FB (3 posiłki)
07.05-14.05 770 zł 980 zł
14.05-28.05 805 zł 1 015 zł
28.05-18.06 1 045 zł 1 265 zł
18.06-02.07 1 200 zł 1 410 zł
02.07-23.07 1 435 zł 1 725 zł
23.07-30.07 1 745 zł 2 030 zł
30.07-27.08 1 895 zł 2 170 zł
27.08-03.09 1 490 zł 1 700 zł
03.09-10.09 1 450 zł 1 670 zł
10.09-17.09 1 085 zł 1 295 zł
17.09-01.10 1 040 zł 1 258 zł

Cena w zł za 1 os./1 tydzień



Usytuowany w północnej części kurortu, ok. 600 m od centrum, na wzniesieniu, wśród zieleni. Plaża w centrum kurortu ok. 700  m.  Obiekt z basenem kąpielowym dla  
dorosłych i z brodzikiem dla dzieci. W hotelu restauracja z tarasem, bar, recepcja, plac zabaw dla dzieci, parking. Wyżywienie do wyboru:  BB – śniadania lub HB – 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, 
Tychy, Pszczyna, Bialsko-Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole,  
Piotrków Trybunalski,  Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław. 
ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ (BUL005G) – 3 wycieczki w cenie imprezy: „Warna i okolice”, „Bałczyk i Kaliakra”, „Dawne stolice”.  Uwaga: dodatkowo płatne bilety wstępu  
do zwiedzanych obiektów.

Zakwaterowanie: hotel Diana **+ (BUL001E) lub hotel Warszawa ** (BUL0069E) – obiekty położone w centrum Złotych Piasków, z basenami kąpielowymi. 
W programie:  w ciągu dnia plażowanie i  wypoczynek, wieczorami wyjścia do najmodniejszych dyskotek kurortu m.in.:  impreza w pianie „Foam Party by Night”, UV 
Neon Party,  Disco Tour, karta Disco Premium Card upoważniająca do wstępu do 6-7 klubów co noc oraz zniżki w wielu barach i restauracjach. Wyżywienie: ALL INC-
LUSIVE LIGHT. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy  z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna Bielsko 
Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, 
Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.
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WCZASY                                        
(BUL005C)

ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ 
(BUL005G)

Turnus (12 dni) BB 
(śniadanie)

HB
(2 posiłki)

BB 
(śniadanie)

HB
(2 posiłki)

29.05-09.06 1 000 zł 1 115 zł 1 225 zł 1 460 zł
07.06-18.06 1 000 zł 1 115 zł 1 225 zł 1 460 zł
16.06-27.06 1 060 zł 1 175 zł 1 285 zł 1 515 zł
05.09-16.09 1 000 zł 1 115 zł 1 225 zł 1 460 zł
14.09-25.09 1 000 zł 1 115 zł 1 225 zł 1 460 zł

BUŁGARIA 12 dni

BUŁGARIA 12 dni

ZWIEDZAJ
I WYPOCZYWAJ

WCZASY
AUTOKAROWE

Kod: BUL005C • BUL005G

Kod: BUL001E • BUL0069E 

Miejscowość: Złote Piaski/ MORZE CZARNE
Zakwaterowanie: Hotel ZŁOTY RÓG *** 

Miejscowość: Złote Piaski/ MORZE CZARNE
„SZLAKIEM DYSKOTEK” 

Turnus (12 dni)
Hotel 

Diana **+ 
(BUL001E)

Hotel 
Warszawa ** 
(BUL0069E)

All inclusive All inclusive
15.08-26.08 1 565 zł 1 825 zł
18.08-29.08 1 565 zł 1 745 zł
21.08-01.09 1 565 zł 1 665 zł
24.08-04.09 1 555 zł 1 585 zł
27.08-07.09 1 530 zł 1 585 zł
05.09-16.09 1 485 zł 1 450 zł
14.09-25.09 1 485 zł 1 410 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Cena w zł za 1 os./turnus

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 x wyżywienie wg  
wybranego wariantu • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta •  
ubezpieczenie Signal Iduna. Przy wyborze imprezy BUL005G cena zawiera  
dodatkowo dodatkowo realizację programu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w hotelu Diana**+ lub Warszawa** (w zależności od wybranego 
hotelu) • wyżywienie All Inclusive Light • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpieczenie Signal 
Iduna • wstępy do dyskotek – wg programu.

+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.

+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.
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BUŁGARIA 12 dni

W turystycznej dzielnicy Złotych Piasków – Czajka, w ładnym parku, ok. 700 m od plaży (w sezonie letnim – bezpłatny 
transfer). Z basenem kąpielowym z wydzieloną częścią dla dzieci. Pokoje 2 os. z łazienką, TV kablową, lodówką/mini 
barkiem, balkonem. Wszystkie pokoje posiadają klimatyzację w cenie. Możliwość dostawki – za dopłatą. Wyżywienie 
HB: śniadanie, obiadokolacja – bufet.
Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Ka-
towice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Gło-
gów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów,  
Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Kod: BUL096C

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskie-
go rezydenta • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: na życzenie za dopłatą – możliwość ciekawych, różnorodnych wy-
cieczek fakultatywnych (m. in. Warna, Delfinarium, Bałczyk i Kaliakra, Neseber i wytwórnia wina, jeep safari, wieczór 
bułgarski, wycieczki statkiem, Istambuł).

Na życzenie: możliwość wynajmu apartamentu. 

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni)  HB (2 posiłki)
07.06-18.06 1 205 zł
16.06-27.06 1 280 zł
25.06-06.07 1 280 zł
28.06-09.07 1 290 zł
01.07-12.07 1 325 zł
04.07-15.07 1 355 zł
07.07-18.07 1 380 zł
10.07-21.07 1 380 zł
13.07-24.07 1 380 zł
16.07-27.07 1 380 zł
19.07-30.07 1 380 zł
22.07-02.08 1 380 zł
25.07-05.08 1 380 zł
28.07-08.08 1 380 zł
31.07-11.08 1 380 zł
03.08-14.08 1 380 zł
06.08-17.08 1 380 zł
09.08-20.08 1 380 zł
12.08-23.08 1 380 zł
15.08-26.08 1 380 zł
18.08-29.08 1 380 zł
21.08-01.09 1 315 zł
24.08-04.09 1 255 zł
27.08-07.09 1 195 zł
05.09-16.09 1 195 zł

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

H
IT

 •  
H I T  •  H

I T
 • H

IT • HIT •

+ opłata miejscowa 100 zł/os./turnus

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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BUŁGARIA 12 dni

Położony w pięknym, dużym (ok. 4,5 tyś. m2) parku z bogatą roślinnością, w turystycznej dzielnicy Złotych 
Piasków – 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 (śnia-
dania i obiadokolacje – bufet) lub ALL INCLUSIVE (śniadanie, obiad, kolacja – bufet, popołudniowa przeką-
ska, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w restauracji w godz. 10.00-23.00 i w barze przy basenie). 
Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejsco-
wości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzier-
żoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, 
Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Kod: BUL003C

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • wyżywienie wg wybranego wariantu HB lub ALL INCLU-
SIVE • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • 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). 

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

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) HB (2 posiłki) ALL INCL 
29.05-09.06 1 135 zł 1 385 zł
07.06-18.06 1 160 zł 1 410 zł
16.06-27.06 1 340 zł 1 590 zł
25.06-06.07 1 340 zł 1 590 zł
28.06-09.07 1 340 zł 1 590 zł
01.07-12.07 1 340 zł 1 590 zł
04.07-15.07 1 340 zł 1 590 zł
07.07-18.07 1 350 zł 1 600 zł
10.07-21.07 1 380 zł 1 635 zł
13.07-24.07 1 415 zł 1 665 zł
16.07-27.07 1 435 zł 1 685 zł
19.07-30.07 1 435 zł 1 685 zł
22.07-02.08 1 435 zł 1 685 zł
25.07-05.08 1 435 zł 1 685 zł
28.07-08.08 1 435 zł 1 685 zł
31.07-11.08 1 435 zł 1 685 zł
03.08-14.08 1 435 zł 1 685 zł
06.08-17.08 1 435 zł 1 685 zł
09.08-20.08 1 435 zł 1 685 zł
12.08-23.08 1 435 zł 1 685 zł
15.08-26.08 1 435 zł 1 685 zł
18.08-29.08 1 435 zł 1 685 zł
21.08-01.09 1 335 zł 1 585 zł
24.08-04.09 1 235 zł 1 485 zł
27.08-07.09 1 135 zł 1 385 zł
05.09-16.09 1 135 zł 1 385 zł
14.09-25.09 1 135 zł 1 385 zł

H
IT

 •  
H I T  •  H

I T
 • H

IT • HIT •

+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE



BUŁGARIA 12 dni

Bardzo dogodnie usytuowany, w centralnej części kurortu, w pobliżu licznych restauracji, dyskotek, sklepów. Z dwoma ba-
senami kąpielowymi z ciepłą mineralną wodą (35°C) – odkrytym i krytym. Plaża: ok. 300 m. Pokoje z łazienką, klimaty-
zacją, TV kablową, lodówką/mini barkiem, balkonem. Na życzenie, za dopłatą (na zapytanie) – apartamenty dla 2 os. do-
rosłych + 2 dzieci (2-12 lat). Wyżywienie ALL INCLUSIVE: śniadanie, obiad, kolacja – bufet, drugie śniadanie, przerwa 
kawowa, napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe, piwo i wino. Transport: komfortowym autokarem, pod 
opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. 
Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, 
Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Kod: BUL006C

WCZASY  
AUTOKAROWE

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • wyżywienie ALL INCLUSIVE • przejazd autokarem • opieka polskie-
go rezydenta • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: na życzenie za dopłatą – możliwość ciekawych, różnorodnych wy-
cieczek fakultatywnych (m. in. Warna, Delfinarium, Bałczyk i Kaliakra, Neseber i wytwórnia wina, jeep safari, wieczór 
bułgarski, wycieczki statkiem, Istambuł).

Dziecko 2-12 lat na dostawce 570 zł.

Miejscowość: Złote Piaski / MORZE CZARNE
Zakwaterowanie: Hotel PLISKA***
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Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) ALL INCL.
29.05-09.06 1 420 zł
07.06-18.06 1 595 zł
16.06-27.06 1 735 zł
25.06-06.07 1 735 zł
28.06-09.07 1 735 zł
01.07-12.07 1 765 zł
04.07-15.07 1 855 zł
07.07-18.07 1 945 zł
10.07-21.07 2 010 zł
13.07-24.07 2 010 zł
16.07-27.07 2 010 zł
19.07-30.07 2 010 zł
22.07-02.08 2 010 zł
25.07-05.08 2 010 zł
28.07-08.08 2 010 zł
31.07-11.08 2 010 zł
03.08-14.08 2 010 zł
06.08-17.08 2 010 zł
09.08-20.08 2 010 zł
12.08-23.08 1 980 zł
15.08-26.08 1 885 zł
18.08-29.08 1 795 zł
21.08-01.09 1 735 zł
24.08-04.09 1 735 zł
27.08-07.09 1 735 zł
05.09-16.09 1 630 zł
14.09-25.09 1 420 zł

+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.
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+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.

+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.

BUŁGARIA 12 dni
WCZASY  

AUTOKAROWE

W turystyczne dzielnicy  Złotych Piasków – 
Czajka, ok. 300 m od rozległej, piaszczystej 
plaży, w ładnym, przestronnym ogrodzie. Po-
siada basen kąpielowy z wydzieloną częścią 
dla dzieci.  Pokoje 2 os. z TV-SAT, łazienką, 
lodówką, balkonem. Wyżywienie: do wy-
boru HB (śniadania i obiadokolacje) lub FB 
(śniadania, obiady i kolacje) w formie bufetu. 
Transport: komfortowym autokarem, pod 
opieką przedstawiciela biura – stewarda. 
Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, 
Pszczyna Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: 
Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżo-
niów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, Kra-
ków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków 
Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, 
Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, War-
szawa, Wrocław.

Położony wśród zieleni, w spokojnej oko-
licy, w południowej części kurortu Święty 
Konstantyn. Do plaży ok. 650 m. W hotelu:  
basen kąpielowy, basen kryty z jacuzzi, re-
stauracja z klimatyzacją i dużym tarasem, 
lobby bar, sala animacyjna, boiska sporto-
we, sejf w recepcji, siłownia, sauna, masaże.  
W holu bezpłatne Wi-Fi, bar przy basenie 
oraz plac zabaw dla dzieci. Wyżywienie: 
do wyboru: BB – śniadania, HB – śniadania 
i obiadokolacje, ALL INCLUSIVE – śniadanie, 
obiad, kolacja – bufet. Lokalne napoje al-
koholowe i bezalkoholowe bez ograniczeń  
w godz. 11.00-22.00, popołudniowa przeką-
ska. W ramach All Inclusive bezpłatnie: tenis 
stołowy, mini piłka nożna, bilard. Transport 
jak w ofercie hotelu Temida (str. 39).

Turnus (12 dni) HB
(2 posiłki)

FB
(3 posiłki)

29.05-09.06 1 160 zł 1 215 zł
07.06-18.06 1 160 zł 1 215 zł
16.06-27.06 1 160 zł 1 215 zł
25.06-06.07 1 245 zł 1 305 zł
28.06-09.07 1 245 zł 1 305 zł
04.07-15.07 1 245 zł 1 305 zł
07.07-18.07 1 245 zł 1 305 zł
10.07-21.07 1 245 zł 1 305 zł
13.07-24.07 1 245 zł 1 305 zł
16.07-27.07 1 245 zł 1 305 zł
19.07-30.07 1 245 zł 1 305 zł
22.07-02.08 1 245 zł 1 305 zł
25.07-05.08 1 245 zł 1 305 zł
28.07-08.08 1 245 zł 1 305 zł
03.08-14.08 1 245 zł 1 305 zł
06.08-17.08 1 245 zł 1 305 zł
09.08-20.08 1 245 zł 1 305 zł
12.08-23.08 1 245 zł 1 305 zł
15.08-26.08 1 245 zł 1 305 zł
21.08-01.09 1 185 zł 1 245 zł
24.08-04.09 1 160 zł 1 215 zł
27.08-07.09 1 160 zł 1 215 zł
05.09-16.09 1 160 zł 1 215 zł
14.09-25.09 1 160 zł 1 215 zł

Turnus (12 dni) HB
(2 posiłki) All inclusive

29.05-09.06 1 420 zł 1 610 zł
07.06-18.06 1 605 zł 1 800 zł
16.06-27.06 1 700 zł 1 890 zł
25.06-06.07 1 700 zł 1 890 zł
28.06-09.07 1 700 zł 1 890 zł
04.07-15.07 1 760 zł 1 950 zł
07.07-18.07 1 850 zł 2 045 zł
10.07-21.07 1 940 zł 2 135 zł
13.07-24.07 1 970 zł 2 165 zł
16.07-27.07 1 970 zł 2 165 zł
19.07-30.07 1 970 zł 2 165 zł
22.07-02.08 1 970 zł 2 165 zł
25.07-05.08 1 970 zł 2 165 zł
28.07-08.08 1 970 zł 2 165 zł
03.08-14.08 1 970 zł 2 165 zł
06.08-17.08 1 970 zł 2 165 zł
09.08-20.08 1 970 zł 2 165 zł
12.08-23.08 1 970 zł 2 165 zł
15.08-26.08 1 910 zł 2 105 zł
21.08-01.09 1 730 zł 1 920 zł
24.08-04.09 1 700 zł 1 890 zł
27.08-07.09 1 700 zł 1 890 zł
05.09-16.09 1 575 zł 1 765 zł
14.09-25.09 1 420 zł 1 610 zł

Cena w zł za 1 osobę / turnus

Cena w zł za 1 osobę / turnus

Kod: BUL002E 

Kod: BUL184C

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

Miejscowość: Święty Konstantyn / MORZE CZARNE
Zakwaterowanie: Hotel AURORA***

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

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE



Usytuowany w samym sercu kurortu, szcze-
gólnie polecany dla osób lubiących aktywny 
wypoczynek, ok. 200 m od plaży. W obiekcie 
basen kąpielowy, basen kryty, restauracja, 
kawiarnia, bar, dyskoteka, SPA & Wellness, 
łącze internetowe (Wi-Fi) w holu koło recepcji. 
Pokoje z łazienką, telefonem, TV-SAT, lodów-
ką, balkonem, klimatyzacją. Wyżywienie: 
do wyboru: BB (śniadania), HB (śniadania  
i obiadokolacje – bufet) lub ALL INCLUSIVE 
– śniadanie, obiad, kolacja, drugie śniadanie 
i popołudniowa przekąska. Lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe bez ograniczeń 
w godz. 11.00-22.00. W ramach All inclusive 
bezpłatnie: fitness, sauna, jacuzzi. 

Dogodnie usytuowany w centrum kurortu 
wśród zieleni, dysponuje basenem kąpielo-
wym. W głównym sezonie organizowane są 
animacje dla dzieci i dorosłych. Pokoje 2 os. 
z widokiem w  kierunku morza, z klimaty-
zacją, łazienką, TV SAT, lodówką, balkonem. 
Wyżywienie: do wyboru BB (śniadania), HB 
(śniadania i obiadokolacje) lub ALL INCLUSIVE 
LIGHT (śniadania, obiady i kolacje oraz lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 
10.00-22.00). Transport: komfortowym 
autokarem, pod opieką przedstawiciela biura 
– stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Ka-
towice, Tychy, Pszczyna Bielsko Biała, Cieszyn. 
Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, 
Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, 
Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków 
Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, 
Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, War-
szawa, Wrocław.
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BUŁGARIA 12 dni
WCZASY  

AUTOKAROWE 

Turnus (12 dni) HB
(2 posiłki) All inclusive

29.05-09.06 1 265 zł 1 610 zł
07.06-18.06 1 265 zł 1 610 zł
16.06-27.06 1 410 zł 1 755 zł
25.06-06.07 1 425 zł 1 775 zł
28.06-09.07 1 425 zł 1 775 zł
04.07-15.07 1 600 zł 1 945 zł
07.07-18.07 1 730 zł 2 075 zł
10.07-21.07 1 815 zł 2 165 zł
13.07-24.07 1 815 zł 2 165 zł
16.07-27.07 1 815 zł 2 165 zł
19.07-30.07 1 815 zł 2 165 zł
22.07-02.08 1 815 zł 2 165 zł
25.07-05.08 1 815 zł 2 165 zł
28.07-08.08 1 815 zł 2 165 zł
03.08-14.08 1 815 zł 2 165 zł
06.08-17.08 1 815 zł 2 165 zł
09.08-20.08 1 815 zł 2 165 zł
12.08-23.08 1 815 zł 2 165 zł
15.08-26.08 1 815 zł 2 165 zł
21.08-01.09 1 550 zł 1 810 zł
24.08-04.09 1 425 zł 1 675 zł
27.08-07.09 1 425 zł 1 675 zł
05.09-16.09 1 335 zł 1 585 zł

Cena w zł za 1 osobę / turnus

Turnus
(12 dni)

BB
(śniadania) ALL INCL.

29.05-09.06 1 040 zł 1 290 zł
07.06-18.06 1 040 zł 1 290 zł
16.06-27.06 1 040 zł 1 290 zł
25.06-06.07 1 115 zł 1 365 zł
28.06-09.07 1 170 zł 1 420 zł
04.07-15.07 1 205 zł 1 455 zł
07.07-18.07 1 205 zł 1 455 zł
10.07-21.07 1 205 zł 1 455 zł
13.07-24.07 1 205 zł 1 455 zł
16.07-27.07 1 205 zł 1 455 zł
19.07-30.07 1 205 zł 1 455 zł
22.07-02.08 1 205 zł 1 455 zł
25.07-05.08 1 205 zł 1 455 zł
28.07-08.08 1 205 zł 1 455 zł
03.08-14.08 1 205 zł 1 455 zł
06.08-17.08 1 195 zł 1 455 zł
09.08-20.08 1 165 zł 1 415 zł
12.08-23.08 1 135 zł 1 390 zł
15.08-26.08 1 115 zł 1 370 zł
21.08-01.09 1 115 zł 1 370 zł
24.08-04.09 1 110 zł 1 360 zł
27.08-07.09 1 085 zł 1 335 zł
05.09-16.09 1 040 zł 1 290 zł
14.09-25.09 1 040 zł 1 290 zł

Cena w zł za 1 osobę / turnus

Kod: BUL001C

Kod: BUL009C

Miejscowość: Złote Piaski / MORZE CZARNE
Zakwaterowanie: Hotel DIANA**+

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

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • wyżywienie wg wybranego wariantu BB,  HB lub ALL INCLUSIVE LIGHT • przejazd autokarem • opieka pol-
skiego rezydenta • 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).

Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia 
Góra, Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław. 

+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.

+opłata miejscowa 100 zł/turnus/os.

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE

ZA
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PRO M O C YJNE
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BUŁGARIA 7, 9 dni
DOJAZD
WŁASNY
Kod: BUL029A

Kod: BUL034A

Kod: BUL080B

Opis: apartamenty położone wśród zieleni, 
w ogrodzonym kompleksie z basenem ką-
pielowym dla dorosłych i dzieci, parasolami 
i leżakami przy basenie ( ilość ograniczona), 
barem, wypożyczalnią rowerów, salką fitness, 
tenisem stołowym, placem zabaw dla dzieci, 
parkingiem i łączem internetowym. W pobliżu 
– sklep spożywczy. Plaża: ok. 700 m, piasz-
czysta, serwis plażowy (na życzenie) – odpłat-
nie. Apartamenty: aneks kuchenny, łazien-
ka, klimatyzacja, TV kablowa, pralka, balkon, 
pościel, ręczniki. Wyżywienie: we własnym 
zakresie, w oparciu o aneks kuchenny. Ceny 
przeliczone orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Elegancki hotel położony w południowej 
części Złotych Piasków, w cichej i spokojnej 
okolicy. Z odkrytym i krytym basenem kąpie-
lowym, programem animacyjnym oraz mini 
klubem dla dzieci. Plaża: ok. 200 m. Pokoje  
2 os. z łazienką, telefonem, TV SAT, bal-
konem, klimatyzacją. Wyżywienie: ALL 
INCLUSIVE - 24 h. W cenie:  7 noclegów, 
wyżywienie ALL INCLUSIVE, opieka polskie-
go rezydenta, ubezpieczenie Signal Iduna, 
animacje dla dzieci i dorosłych. Ceny przeli-
czone orientacyjnie z € wg kursu 4,25

Kompleks wakacyjny składający się z 12 bun-
galowów, położony w spokojnym miejscu, 
nieco oddalonym od głównej ulicy. W obiek-
cie mały basen kąpielowy dla dzieci, miejsce 
do spożywania posiłków z dużym barbeque, 
plac zabaw dla dzieci, monitorowany par-
king. Plaża: ok. 200 m. Pokoje 2 lub 3 os.  
z łazienką, TV SAT, lodówką. Wyżywienie: 
we własnym zakresie. W cenie: 9 noclegów, 
opieka polskiego rezydenta, ubezpieczenie  
Signal Iduna. Ceny przeliczone orientacyjnie  
z € wg kursu 4,25.

Miejscowość: Obzor / MORZE CZARNE
Zakwaterowanie: Apartamenty GALERIA

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

Miejscowość: Kranewo/MORZE CZARNE
Zakwaterowanie: Apartamenty DI MARE

Terminy 
(sobota- sobota) A3 B4

30.04-11.06 960 zł 1 285 zł
11.06-25.06 1 115 zł 1 515 zł
25.06-02.07 1 185 zł 1 590 zł
02.07-20.08 1 610 zł 2 055 zł
20.08-27.08 1 185 zł 1 590 zł
27.08-10.09 1 115 zł 1 515 zł
10.09-17.09 1 095 zł 1 480 zł
17.09-01.10 960 zł 1 285 zł

Cena w zł za 1 apartament/turnus

Terminy
(sobota-sobota) D2P D2M

30.04-11.06 980 zł 1 020 zł
11.06-18.06 1 170 zł 1 215 zł
18.06-25.06 1 255 zł 1 300 zł
25.06-02.07 1 425 zł 1 470 zł
02.07-09.07 1 530 zł 1 575 zł
09.07-20.08 1 810 zł 1 850 zł
20.08-27.08 1 530 zł 1 575 zł
27.08-03.09 1 425 zł 1 470 zł
03.09-10.09 1 255 zł 1 300 zł
10.09-17.09 1 065 zł 1 105 zł
17.09-01.10 980 zł 1 020 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus  (9 dni) DBL TPL
30.05-26.06 425 zł 340 zł
26.06-05.07 510 zł 385 zł
29.06-08.07 575 zł 425 zł
02.07-01.08 620 zł 450 zł
26.07-04.08 640 zł 470 zł
29.07-07.08 660 zł 490 zł
01.08-31.08 680 zł 490 zł
25.08-03.09 595 zł 450 zł
28.08-06.09 470 zł 385 zł
06.09-24.09 365 zł 280 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

+opłata miejscowa 10 Euro/turnus/os.

+opłata miejscowa 10 Euro/turnus/os.

+opłata miejscowa 10 Euro/turnus/os.
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WŁOCHY 12 dni
WCZASY  

AUTOKAROWE

Kod: ITA9556Miejscowość: Pesaro / Riwiera Adriatycka / Marche
Zakwaterowanie: Hotel Holiday**
Hotel położony w Pesaro, urokliwej miejscowości cieszącej się dużą popularnością wśród Włochów. Miejscowość położona jest na wybrzeżu Adriatyku w regionie 
Marche. Ciekawe zabytki, liczne imprezy kulturalne (sierpniowy festiwal operowy Gioachino Rossiniego), a także piękne plaże, pozwolą w pełni rozkoszować się 
włoskimi wakacjami. Obiekt usytuowany jest zaledwie kilka kroków od plaży (ok. 180 m) i niedaleko centrum miejscowości, a jednocześnie w spokojnej uliczce 
nieopodal promenady z restauracjami i sklepami. W hotelu znajduje się recepcja, restauracja, bar, sala telewizyjna. Wi Fi w holu recepcyjnym. Pokoje z łazienka-
mi, wyposażone są w TV, balkon. Klimatyzacja na życzenie, odpłatnie. Możliwość 1 dostawki. Wyżywienie: śniadania: kontynentalne/serwowane, obiadokolacja  
serwowana: pierwsze danie (zupa lub spaghetti itp.), drugie danie mięsne lub rybne plus warzywa. Deser (np. ciasto lub owoce). Transport: komfortowym auto-
karem, 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, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świd-
nica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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WŁOCHY 12 dni
Kod: ITA9556A

ZWIEDZAJ
I WYPOCZYWAJ 

Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawi-
ciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Ty-
chy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: transfery z wielu 
miast w całej Polsce.

Na życzenie: pokój 1 os. + 500 zł (na zapytanie). Trzecia i czwar-
ta osoba w pokoju (dostawka): dziecko 2-6 lat – 200 zł zniżki,  
6-12 lat – 50 zł zniżki. Taksa klimatyczna płatna na miejscu  
ok. 7 €/os./pobyt. Przejazdy metrem – płatne dodatkowo. 

Na życzenie: pokój 1 os. + 500 zł (na zapytanie). Trzecia i czwarta osoba w pokoju (dostawka): dziecko 2-6 lat – 200 zł zniżki,
6-12 lat – 50 zł zniżki; wycieczki fakultatywne. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 7 €/os./pobyt.

W programie: 9 dni wypoczynku w tym realizacja 2 wycie-
czek: Republika San Marino, Rzym

„VIVA ITALIA” • Holiday

Turnus (12 dni) HB (2 posiłki)
04.06-15.06 1 680 zł
13.06-24.06 1 700 zł
22.06-03.07 1 740 zł
02.09-13.09 1 740 zł
11.09-22.09 1 700 zł
20.09-01.10 1 680 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w Hotel  
Holiday (Pesaro) • 8 śniadań • 8 obiadokolacji • suchy prowiant na 
drogę za śniadanie i kolację w dniu zwiedzania Rzymu • przejazd 
autokarem • opieka licencjonowanego pilota podczas realizacji 
programu • ubezpieczenie Signal Iduna • realizacja wycieczek.

H
IT

 •  
H I T  •  H

I T
 • H

IT • HIT •
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów • 9 śniadań • 9 obiadokolacji • przejazd autokarem • opieka polskiego rezy-
denta • ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: odpłatnie możliwość różnorodnych wycieczek fakultatywnych m. in.  Wenecja, 
San Marino, wycieczki statkiem, park rozrywki Mirabilandia, delfinarium, Rzym/Watykan)

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (12 dni) HB (2 posiłki)
04.06-15.06 1 495 zł
13.06-24.06 1 515 zł
22.06-03.07 1 555 zł
01.07-12.07 1 595 zł
10.07-21.07 1 595 zł
19.07-30.07 1 595 zł
28.07-08.08 1 595 zł
06.08-17.08 1 595 zł
15.08-26.08 1 595 zł
24.08-04.09 1 595 zł
02.09-13.09 1 555 zł
11.09-22.09 1 515 zł
20.09- 01.10 1 495 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE



Wygodne mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty), z aneksem kuchennym (kuchenka, lodówka, talerze, sztućce, garnki, patelnie itd.),  łazienką i klimatyzacją. 
Położone w Bibione ok. 400 m od plaży i posiadają basen kąpielowy. W zależności od ilości osób zgłoszonych na wyjazd do wyboru są apartamenty: samodzielne 
trzypokojowe (typ C)  dla 4, 5, 6 osób lub pokoje 2 i 3 os. na dokwaterowanie (typ E). Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – ste-
warda. Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: transfery z kilkudziesięciu miast w całej Polsce, na trasach 
dojazdowych od Kielc, Krakowa, Lublina, Przemyśla, Sanoka, Suchej Beskidzkiej, Warszawy, Wrocławia, Zamościa.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów • przejazd autokarem •  ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: opła-
ta klimatyczna i media, kaucja za apartament – płatne obowiązkowo na miejscu • za dopłatą możliwość ciekawych, 
różnorodnych wycieczek fakultatywnych (m. in. Wenecja, Werona, Padwa, Gardaland, Winiarnia Paladin, Zamek Mi-
ramare i Triest, Jaskinia Postojna) – kod ITA5555.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (10 dni) E2 (dla 2 os.),  
C4 (dla 4, 5, 6 os.)

22.04-01.05 675 zł
29.04-08.05 665 zł
06.05-15.05 665 zł
13.05-22.05 665 zł
20.05-29.05 875 zł
27.05-05.06 875 zł
03.06-12.06 875 zł
10.06-19.06 975 zł
17.06-26.06 1190 zł
24.06-03.07 1190 zł
01.07-10.07 1295 zł
08.07-17.07 1350 zł
15.07-24.07 1350 zł
12.08-21.08 1350 zł
19.08-28.08 1250 zł
26.08-04.09 1025 zł
02.09-11.09 890 zł
09.09-18.09 780 zł
16.09-25.09 780 zł
23.09-02.10 780 zł

Przy zgłoszeniu jednorazowo  5, 6 osób – 
niższa cena!

Więcej typów apartamentów – na zapytanie.
EPT zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu na apartament o tym samym lub wyższym standardzie. W takim przypadku nazwa apartamentu podawana będzie przy potwierdzaniu rezerwacji. 

Miejscowość: Bibione / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty SPORTING

WAKACYJNY RAJ Kod: ITA1000

H
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WŁOCHY 10 dni
WCZASY

AUTOKAROWE

GWARANCJA

N
A

JN I Ż SZEJ

C E N Y
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów • przejazd autokarem •  ubezpieczenie Signal Iduna. UWAGI: opłata klimatyczna i media, kaucja za apartament 
– 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.

Więcej typów apartamentów – na zapytanie. 
EPT zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu na apartament o tym samym lub wyższym standardzie. W takim przypadku nazwa apartamentu podawana będzie przy potwierdzaniu rezerwacji.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (10 dni) E2 (dla 2 os.),  
C4 (dla 4, 5, 6 os.)

22.04-01.05 675 zł
29.04-08.05 665 zł
06.05-15.05 665 zł
13.05-22.05 665 zł
20.05-29.05 875 zł
27.05-05.06 875 zł
03.06-12.06 875 zł
10.06-19.06 975 zł
17.06-26.06 1190 zł
24.06-03.07 1190 zł
01.07-10.07 1295 zł
08.07-17.07 1350 zł
15.07-24.07 1350 zł
12.08-21.08 1350 zł
19.08-28.08 1250 zł
26.08-04.09 1025 zł
02.09-11.09 890 zł
09.09-18.09 780 zł
16.09-25.09 780 zł
23.09-02.10 780 zł

WAKACYJNA SIELANKA

WŁOCHY 10 dni
WCZASY

AUTOKAROWE
Kod: ITA2000

Apartamenty  dwupoziomowe z aneksem kuchennym (kuchenka, lodówka, talerze, sztućce, garnki, patelnie itd.), łazienka i klimatyzacją. Usytuowane około 600 m 
od plaży. Posiadają basen kąpielowy. W zależności od ilości osób zgłoszonych na wyjazd do wyboru są apartamenty: samodzielne trzypokojowe (typ C) lub pokoje  
2 i 3 os. na dokwaterowanie (typ E). Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Katowice, 
Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: transfery z kilkudziesięciu miast w całej Polsce, na trasach dojazdowych od Kielc, Krakowa, Lublina, Przemyśla, 
Sanoka, Suchej Beskidzkiej, Warszawy, Wrocławia, Zamościa.

Miejscowość: Caorle Lido Altanea / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty LE FARNIE / LA QUERCIA 

Przy zgłoszeniu jednorazowo 5, 6 osób – niższa cena!

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE



W programie: Zwiedzanie najcenniejszych zabytków i najsłynniejszych zakątków Rzymu – Wiecznego Miasta, m.in. Schody Hiszpańskie, Plac di Trevi z zadziwiają-
cą Fontanną, Bazylika Św. Piotra i Groty Watykańskie, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol. Okazja, aby poczuć niesamowitą atmosferę tego miasta. Transport:  
komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – steward. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą:  
Częstochowa, Kraków, Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa i wiele innych.

Kod: ITA1107RZYM  

46

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (5 dni) BB (śniadania)
29.04-03.05 810 zł
01.06-05.06 810 zł
12.08-16.08 810 zł
07.09-11.09 810 zł
14.09-18.09 810 zł
12.10-16.10 810 zł
29.10-01.11 810 zł

WŁOCHY 5 dni
WYCIECZKA 

OBJAZDOWA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 2 noclegi w hotelu **/*** w okolicach Rzymu • 2 śniadania • ubezpieczenie Signal Iduna • przejazd autokarem • zwiedza-
nie wg programu • opieka licencjonowanego pilota podczas realizacji programu. Na życzenie: obiadokolacje 70 zł/os.



47

Kod: ITA9555 

WŁOCHY 10 dni
WCZASY

AUTOKAROWE

Obiekt położony w centralnej dzielnicy Rimini, zaledwie kilka kroków od plaży (ok. 150 m, serwis plażowy na życzenie odpłatnie). Posiada recepcję, restauracje, lobby, 
windę. Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne są klimatyzowane. Wi Fi bezpłatne, dostępne w lobby. Wyżywienie: HB, śniadania: kontynentalne ze wzmocnieniem 
w postaci serwowanej – część słona (tzw. wędlina, ser itp.) – serwowana, część słodka - bufet (muesli, pieczywo, masło, dżem, mleko itd.), obiadokolacja serwowane: 
pierwsze danie (zupa lub spaghetti itp.), drugie danie mięsne lub rybne plus warzywa, mały bufet sałatkowy. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przed-
stawiciela biura – stewarda. Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna Bielsko Biała, Cieszyn, Gliwice. Za dopłatą: transfery z kilkudziesięciu miast w całej 
Polsce, na trasach dojazdowych od Kielc, Krakowa, Lublina, Przemyśla, Sanoka, Suchej Beskidzkiej, Warszawy, Wrocławia, Zamościa.

Miejscowość: Rimini – Marina Centro /RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Hotel FELSINEA 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w pokoju 2 osobowym, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, przejazd autokarem, opieka polskiego rezydenta, ubez-
pieczenie Signal Iduna.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (10 dni) HB (2 posiłki)
03.06 - 12.06 1 335 zł
10.06 - 19.06 1 335 zł
17.06 - 26.06 1 355 zł
24.06 - 03.07 1 395 zł
01.07 - 10.07 1 395 zł
08.07 - 17.07 1 395 zł
15.07 - 24.07 1 395 zł
22.07 - 31.07 1 395 zł
29.07 - 07.08 1 395 zł
05.08 - 14.08 1 395 zł
12.08 - 21.08 1 395 zł
19.08 - 28.08 1 395 zł
26.08 - 04.09 1 355 zł
02.09 - 11.09 1 345 zł
09.09 - 18.09 1 335 zł

+ opłata klimatyczna ok. 1,5 € /os/dzień.

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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WŁOCHY 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Nowy, elegancki, klimatyzowany kompleks, wśród zieleni, z basenem kąpielowym. Apartamenty z aneksem kuchennym, łazienką, klimatyzacją, TV-SAT, balkonem/
tarasem.  

Terminy 
(sobota-sobota)

C6 
(3-pokojowy)

C7R
(3-pokojowy)

23.04-30.04 395 € 435 
30.04-07.05 395 € 435 €
07.05-14.05 395 € 435 €
14.05-21.05 535 € 570 €
21.05-28.05 655 € 690 €
28.05-04.06 655 € 690 €
04.06-11.06 655 € 690 €
11.06-18.06 840 € 890 €
18.06-25.06 890 € 990 €
25.06-02.07 1240 € 1290 €
02.07-09.07 1290 € 1390 €
09.07-16.07 1290 € 1390 €
16.07-23.07 1290 € 1390 €
23.07-30.07 1360 € 1430 €
30.07-06.08 1360 € 1430 €
06.08-13.08 1360 € 1430 €
13.08-20.08 1230 € 1250 €
20.08-27.08 1055 € 1105 €
27.08-03.09 770 € 775 €
03.09-10.09 535 € 570 €
10.09-17.09 385 € 460 €
17.09-24.09 385 € 460 €
17.09-24.09 385 € 460 €

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień

Kod: ITA0043

Na życzenie: dojazd autokarem (ITA9001A), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów, 
ubezpieczenie. Opłata klimatyczna, media i kaucja – płatne na miejscu.

Miejscowość: Bibione / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty PARCO DELLE NAZZIONI

Terminy 
(sobota-sobota)

C6 
(3-pokojowy)

23.04-30.04 265 €
30.04-07.05 265 €
07.05-14.05 265 €
14.05-21.05 410 €
21.05-28.05 445 €
28.05-04.06 445 €
04.06-11.06 500 €
11.06-18.06 590 €
18.06-25.06 725 €
25.06-02.07 925 €
02.07-09.07 925 €
09.07-16.07 925 €
16.07-23.07 925 €
23.07-30.07 995 €
30.07-06.08 995 €
06.08-13.08 995 €
13.08-20.08 925 €
20.08-27.08 840 €
27.08-03.09 775 €
03.09-10.09 525 €
10.09-17.09 390 €
17.09-24.09 290 €
24.09-01.10 290 €

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień
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Położone w ładnym parku piniowym. Obiekt z windą, dużym basenem. Plaża ok. 400 m. Apartamenty z aneksem kuchennym, łazienką, balkonem. Część aparta-
mentów z klimatyzacją (C6K). 

Kod: ITA0010

Na życzenie: dojazd autokarem (ITA9001A), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów, ubezpieczenie. 
Opłata klimatyczna i media, kaucja – płatne na miejscu. 

Miejscowość: Bibione / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty SPORTING

H
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WŁOCHY 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Kompleks willowy z placem zabaw i basenem kąpielowym. Plaża ok. 500 m. Apartamenty z aneksem kuchennym, łazienką, małym ogródkiem lub tarasem. Część 
z klimatyzacją.

Wille i rezydencje na dużym, zielonym terenie. Ładne baseny kąpielowe. Plaża ok. 500 m. Apartamenty z aneksem kuchennym, łazienką, TV-SAT, ogródkiem/
tarasem lub balkonem, część apartamentów z klimatyzacją.

Terminy 
(sobota-sobota)

C6
(3-pokojowy)

23.04-30.04 260 €
30.04-07.05 260 €
07.05-14.05 260 €
14.05-21.05 390 €
21.05-28.05 490 €
28.05-04.06 490 €
04.06-11.06 545 €
11.06-18.06 620 €
18.06-25.06 775 €
25.06-02.07 995 €
02.07-09.07 1090 €
09.07-16.07 1115 €
16.07-23.07 1115 €
23.07-30.07 1145 €
30.07-06.08 1145 €
06.08-13.08 1145 €
13.08-20.08 1005 €
20.08-27.08 895 €
27.08-03.09 670 €
03.09-10.09 545 €
10.09-17.09 270 €
17.09-24.09 260 €
24.09-01.10 250 € 

Terminy 
(sobota-sobota)

B5V 
(2-pokojowy)

C7R
(3-pokojowy)

23.04-30.04 290 € 315 € 
30.04-07.05 290 € 315 €
07.05-14.05 290 € 315 €
14.05-21.05 395 € 435 €
21.05-28.05 500 € 535 €
28.05-04.06 500 € 535 €
04.06-11.06 500 € 755 €
11.06-18.06 555 € 775 €
18.06-25.06 645 € 840 €
25.06-02.07 915 € 1025 €
02.07-09.07 945 € 1085 €
09.07-16.07 945 € 1085 €
16.07-23.07 945 € 1085 €
23.07-30.07 995 € 1150 €
30.07-06.08 995 € 1150 €
06.08-13.08 995 € 1150 €
13.08-20.08 890 € 970 €
20.08-27.08 750 € 885 €
27.08-03.09 505 € 775 €
03.09-10.09 430 € 660 €
10.09-17.09 240 € 390 €
17.09-24.09 240 € 380 €
24.09-01.10 185 € 245 €

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień

Kod: ITA0011

Kod: ITA0007

Na życzenie: dojazd autokarem (ITA9001), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów,  
ubezpieczenie. Opłata klimatyczna i media, kaucja – płatne na miejscu. 

Na życzenie: dojazd autokarem (ITA9001A), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów,  
ubezpieczenie. Opłata klimatyczna i media, kaucja – płatne na miejscu. 

Miejscowość: Bibione / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty TIVOLI

Miejscowość: Bibione / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty LIDO DEL SOLE

H
IT

 •  
H I T  •  H

I T
 • H

IT • HIT •
ZA

PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE



Eleganckie, klimatyzowane wille, z basenem kąpielowym. Plaża ok. 700 m. Apartamenty dwupoziomowe z aneksem kuchennym, łazienką, TV-SAT, klimatyzacją, 
ogródkiem/tarasem.

Kod: ITA0005

Na życzenie: dojazd autokarem (ITA9001), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów, ubezpiecze-
nie. Opłata klimatyczna i media, kaucja – płatne na miejscu. 

Miejscowość: Bibione / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty GIRASOLI

Terminy 
(sobota-sobota)

C6 
(3-pokojowy)

23.04-30.04 300 €
30.04-07.05 300 €
07.05-14.05 300 €
14.05-21.05 390 €
21.05-28.05 535 €
28.05-04.06 550 €
04.06-11.06 570 €
11.06-18.06 760 €
18.06-25.06 805 €
25.06-02.07 1115 €
02.07-09.07 1160 €
09.07-16.07 1245 €
16.07-23.07 1245 €
23.07-30.07 1270 €
30.07-06.08 1270 €
06.08-13.08 1270 €
13.08-20.08 1160 €
20.08-27.08 920 €
27.08-03.09 645 €
03.09-10.09 500 €
10.09-17.09 335 €
17.09-24.09 335 €
24.09-01.10 335 €

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień
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WŁOCHY 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY
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WŁOCHY 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Terminy 
(sobota-sobota)

C6 
(3-pokojowy)

23.04-30.04 280 €
30.04-07.05 280 €
07.05-14.05 280 €
14.05-21.05 355 €
21.05-28.05 505 €
28.05-04.06 570 €
04.06-11.06 570 €
11.06-18.06 730 €
18.06-25.06 885 €
25.06-02.07 1000 €
02.07-09.07 1330 €
09.07-16.07 1330 €
16.07-23.07 1330 €
23.07-30.07 1355 €
30.07-06.08 1355 €
06.08-13.08 1355 €
13.08-20.08 1285 €
20.08-27.08 975 €
27.08-03.09 570 €
03.09-10.09 470 €
10.09-17.09 335 €
17.09-24.09 335 €
24.09-01.10 335 €

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień

Nowoczesny, elegancki, klimatyzowany kompleks z basenem kąpielowym. Apartamenty z aneksem kuchennym, łazienką, klimatyzacją, TV-SAT, balkonem/tarasem.  

Kod: ITA0076

Na życzenie: dojazd autokarem (kod ITA9002), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów, ubezpiecze-
nie. Opłata klimatyczna i media, kaucja – płatne na miejscu. 

Miejscowość: Caorle Lido Altanea / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty GINEPRI
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Możliwe również inne typy apartamentów (dla innej ilości osób)

ZA
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PRO M O C YJNE
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WŁOCHY 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Kompleks składający się z trzech bliźniaczych części willowych, każda z własnym, dużym basenem kąpielowym dla dorosłych i dzieci. Na terenie kompleksu – wille 
i rezydencje z windą, plac zabaw dla dzieci. Plaża: ok. 500–800 m

Dwa eleganckie, nowoczesne kompleksy willowe z basenami kąpielowymi, przylegające do siebie. Usytuowane w spokojnej okolicy, w pobliżu galerii handlowej 
La Quercia z restauracjami, lodziarnią i sklepikami oraz kompleksu wakacyjnego ROVERELLE. Plaża: ok. 400 m. Apartamenty z aneksem kuchennym, ekspresem do 
kawy, mikrofalówką, klimatyzacją, sejfem, TV-SAT, tarasem/balkonem.

Terminy 
(sobota-sobota)

C7E
(3-pokojowy)

C7Y 
(3-pokojowy)

23.04-30.04 370 € 325 €
30.04-07.05 370 € 325 €
07.05-14.05 415 € 400 €
14.05-21.05 470 € 455 €
21.05-28.05 645 € 580 €
28.05-04.06 710 € 670 €
04.06-11.06 710 € 670 €
11.06-18.06 840 € 815 €
18.06-25.06 875 € 850 €
25.06-02.07 1160 € 1090 €
02.07-09.07 1195 € 1140 €
09.07-16.07 1195 € 1140 €
16.07-23.07 1195 € 1140 €
23.07-30.07 1230 € 1190 €
30.07-06.08 1230 € 1190 €
06.08-13.08 1230 € 1190 €
13.08-20.08 1065 € 1030 €
20.08-27.08 1005 € 975 €
27.08-03.09 730 € 705 €
03.09-10.09 660 € 640 €
10.09-17.09 415 € 405 €
17.09-24.09 370 € 335 €
24.09-01.10 370 € 335 €

Terminy 
(sobota-sobota)

B5V
(2-pokojowy)

C7R
(3-pokojowy)

23.04-30.04 230 € 255 €
30.04-07.05 230 € 255 €
07.05-14.05 230 € 255 €
14.05-21.05 370 € 360 €
21.05-28.05 430 € 445 €
28.05-04.06 430 € 505 €
04.06-11.06 430 € 445 €
11.06-18.06 505 € 520 €
18.06-25.06 615 € 700 €
25.06-02.07 995 € 1075 €
02.07-09.07 1025 € 1145 €
09.07-16.07 1025 € 1145 €
16.07-23.07 1025 € 1145 €
23.07-30.07 1050 € 1170 €
30.07-06.08 1050 € 1170 €
06.08-13.08 1050 € 1170 €
13.08-20.08 830 € 1075 €
20.08-27.08 640 € 860 €
27.08-03.09 490 € 560 €
03.09-10.09 330 € 375 €
10.09-17.09 235 € 255 €
17.09-24.09 235 € 255 €
17.09-24.09 235 € 255 €

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień

Kod: ITA0082

Kod: ITA0083

Na życzenie: dojazd autokarem (kod ITA9002), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów, 
ubezpieczenie. Opłata klimatyczna i media, kaucja – płatne na miejscu. 

Na życzenie: dojazd autokarem (ITA9002), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów, ubez-
pieczenie. Opłata klimatyczna i media, kaucja – płatne na miejscu.  

Miejscowość: Caorle Lido Altanea / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty GIARDINI DI ALTEA

Miejscowość: Caorle Lido Altanea / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty FRASSINELLE
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WŁOCHY 7, 14 dni
DOJAZD 
WŁASNY

Ładny kompleks willi i rezydencji, z basenem kąpielowym na tarasie i galerią handlową. Apartamenty z aneksem kuchennym, łazienką, klimatyzacją, TV-SAT, małym 
ogródkiem/tarasem lub balkonem. 

Terminy 
(sobota-sobota)

B5V
(2-pokojowy)

C7V
(3-pokojowy)

23.04-30.04 260 € 320 €
30.04-07.05 260 € 320 €
07.05-14.05 260 € 320 €
14.05-21.05 390 € 435 €
21.05-28.05 445 € 505 €
28.05-04.06 425 € 505 €
04.06-11.06 445 € 505 €
11.06-18.06 525 € 615 €
18.06-25.06 635 € 615 €
25.06-02.07 1005 € 1030 €
02.07-09.07 1030 € 1185 €
09.07-16.07 1030 € 1185 €
16.07-23.07 1030 € 1185 €
23.07-30.07 1070 € 1205 €
30.07-06.08 1070 € 1205 €
06.08-13.08 1070 € 1205 €
13.08-20.08 1020 € 1165 €
20.08-27.08 840 € 995 €
27.08-03.09 570 € 730 €
03.09-10.09 335 € 405 €
10.09-17.09 260 € 320 €
17.09-24.09 260 € 320 €
24.09-01.10 260 € 320 €

Terminy 
(sobota-sobota)

B5V
(2-pokojowy)

C7V
(3-pokojowy)

23.04-30.04 230 € 285 €
30.04-07.05 230 € 285 €
07.05-14.05 230 € 285 €
14.05-21.05 370 € 390 €
21.05-28.05 430 € 475 €
28.05-04.06 430 € 525 €
04.06-11.06 430 € 475 €
11.06-18.06 505 € 550 €
18.06-25.06 615 € 730 €
25.06-02.07 995 € 1105 €
02.07-09.07 1025 € 1175 €
09.07-16.07 1025 € 1175 €
16.07-23.07 1025 € 1175 €
23.07-30.07 1050 € 1200 €
30.07-06.08 1050 € 1200 €
06.08-13.08 1050 € 1200 €
13.08-20.08 830 € 1105 €
20.08-27.08 640 € 890 €
27.08-03.09 490 € 590 €
03.09-10.09 330 € 405 €
10.09-17.09 235 € 285 €
17.09-24.09 235 € 285 €
24.09-01.10 235 € 285 €

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień

Cena w EUR za 1 apartament/1 tydzień

Kod: ITA0080

Na życzenie: dojazd autokarem (kod ITA9002), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów, 
ubezpieczenie. Opłata klimatyczna i media, kaucja  – płatne na miejscu. 

Na życzenie: dojazd autokarem (ITA9002), pobyty 14 dni. W cenie: wynajem apartamentu na 7 noclegów, ubezpiecze-
nie. Opłata klimatyczna i media, kaucja – płatne na miejscu. 

Miejscowość: Caorle Lido Altanea / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty LA QUERCIA

H
IT

 •  
H I T  •  H

I T
 • H

IT • HIT •

Nowoczesny, elegancki kompleks willi i rezydencji z basenem kąpielowym i placem zabaw. Plaża: ok. 600 m. Apartamenty z aneksem kuchennym, łazienką, klimatyzacją, 
suszarką, TV-SAT, sejfem, balkonem/tarasem.

Kod: ITA0073Miejscowość: Caorle Lido Altanea / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Apartamenty LE FARNIE
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PRO M O C YJNE

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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Hotel usytuowany w uroczej dzielnicy Rimi-
ni – San Giuliano Mare, około 2 km od cen-
trum Rimini. Obiekt posiada windę, salę 
telewizyjna, bar, Wi Fi w holu recepcji. Pokoje  
z łazienkami i balkonami, TV SAT, klimatyzacja. 
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, 
obiadokolacje: serwowane + bufet sałatkowy.  
W cenie: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadoko-
lacji, ubezpieczenie. Opłata klimatyczna płatna 
na miejscu. Uwaga: ceny w kurierze wakacyj-
nym przeliczone zostały orientacyjnie z € wg 
kursu 4,25.

Obiekt położony około 4 km od centrum 
Rimini w spokojniejszej dzielnicy (przy-
stanek autobusowy niedaleko obiektu) 
zaledwie ok. 50 m od plaży. W obiekcie 
znajduje się restauracja, bar, sala TV, winda. 
Wi Fi w holu hotelowym. Pokoje 2 osobowe  
z łazienką, telefon, TV, klimatyzacja, Wi Fi, 
balkon. Wyżywienie: śniadania w formie 
bufetu, obiadokolacje: serwowane + bufet 
sałatkowy. W cenie:  7 noclegów, 7 śniadań 
i obiadokolacji, ubezpieczenie. Opłata kli-
matyczna płatna na miejscu. Uwaga: ceny 
w kurierze wakacyjnym przeliczone zostały 
orientacyjnie z € wg kursu 4,25.

Rodzinny, trzypiętrowy hotel z windą. 
Położony jest w spokojnej okolicy a jed-
nocześnie niedaleko centrum, około 150 
m od plaży. Na terenie hotelu znajduje się 
recepcja, bar, sala telewizyjna. Wi-Fi do-
stępne w holu. Pomieszczenia ogólnodo-
stępne klimatyzowane. Pokoje z łazienkami 
(suszarka) i balkonem wyposażone są w: 
telewizor, telefon, mini bar, sejf. Klimatyza-
cja za dopłatą, na życzenie. Wyżywienie: 
śniadania w postaci bufetu, obiadokolacje 
serwowane, bufet deserów, woda. W ce-
nie:  7 noclegów, 7  śniadań i obiadokolacji, 
ubezpieczenie. Opłata klimatyczna płatna 
na miejscu. Uwaga: ceny w kurierze waka-

cyjnym przeliczone zostały orientacyjnie  
z € wg kursu 4,25.

Termin
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

30.04-10.06 920 zł
10.06-02.07 1 090 zł
02.07-30.07 1 280 zł
30.07-20.08 1 590 zł
20.08-27.08 1 100 zł
27.08-01.10 920 zł

Termin
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

28.05-02.07 940 zł
02.07-30.07 1 090 zł
30.07-20.08 1 410 zł
20.08-27.08 1 090 zł
27.08-01.10 940 zł

Termin
(sobota-sobota)

HB
(2 posiłki)

09.04-02.07 920 zł
02.07-30.07 1 280 zł
30.07-20.08 1 445 zł
20.08-27.08 1 280 zł
27.08-01.10 920 zł

Cena w zł za 1 osobę/tydzień

Cena w zł za 1 osobę/tydzień

Cena w zł za 1 osobę/tydzień

Kod: ITA0452

Kod: ITA0453

Kod: ITA0450 

Miejscowość: Rimini – San Giuliano Mare / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Hotel CROSAL*** 

Miejscowość: Rimini – Viserba / RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Hotel TERME DI SACRAMORA***

Miejscowość: Bellaria – Igea Marina/ RIWIERA ADRIATYCKA
Zakwaterowanie: Hotel EDWARD*** 

WŁOCHY 7, 14 dni
DOJAZD
WŁASNY



55

RUMUNIA + BUŁGARIA + TURCJA
9 dni

  ZWIEDZAJ  
I WYPOCZYWAJ

Turnus
(9 dni)

wyżywienie  
według programu

30.04-08.05 1 490 zł
06.05-14.05 1 490 zł
20.05-28.05 1 490 zł
10.06-18.06 1 490 zł
02.09-10.09 1 490 zł
16.09-24.09 1 490 zł
23.09-01.10 1 490 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach nocnych. Przejazd w kierunku Rumunii i Bułgarii.
2 dzień:  przyjazd do miejscowości Oradea, krótki spacer po Starym Mieście. Dalszy przejazd w okolice Alba Iulia,  

obiadokolacja, wieczorny spacer po miejscowości, nocleg. 
3 dzień:  śniadanie, wykwaterowanie. W drodze do Złotych Piasków przystanek w miejscowości Sibiu, spacer po okolicy. 
                    Dalszy przejazd do Złotych Piasków, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Wycieczka Warna i Monastyr Aładża, odpoczynek, plażowanie, korzystanie z opcji All Inclusive Light. 
5- 6 dzień: wycieczka Istambuł, z wyżywieniem HB.
7 dzień: wypoczynek w Złotych Piaskach, korzystanie z All Inclusive Light.
8 dzień:  śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Rumunii – zwiedzanie Bukaresztu i Branu.  

Nocleg tranzytowy z HB w okolicach Braszowa. 
9 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Powrót do Polski.

Transport: komfortowym autokarem, pod opieką licencjonowanego pilota wycieczek. Wyjazdy  z miejscowości: Katowice,  
Tychy, Pszczyna Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra,  
Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, 
Warszawa, Wrocław.

Kod: BUL5005  
Miejscowość: Oradea, Alba Iulia, Sibiu, Złote Piaski, Warna, Aładża, Neseber, Istambuł, Bukareszt, Bran, Braszow.

„ORIENTALNY MISZ-MASZ”

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 8 noclegów w hotelach **/*** (2 x Rumuna, 4 x Bułgaria, 2 x Turcja) • wyżywienie (zgod-
nie z programem): w Złotych Piaskach All Inclusive Light, w Rumunii HB, w Turcji HB • przejazd autokarem • opieka licencjonowa-
nego pilota wycieczek • ubezpieczenie Signal Iduna • realizacja programu. Dodatkowo płatne: wiza turecka ok 16 USD/os., bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów.

NOWOŚĆ

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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Turnus (5 dni) BB (śniadania)
29.04-03.05 695 zł
01.06-05.06 695 zł
12.06-16.08 695 zł
07.09-11.09 695 zł
14.09-18.09 695 zł
12.10-16.10 695 zł
29.10-01.11 695 zł

Turnus (6 dni) BB (śniadania)
29.04-04.05 1 010 zł
01.06-06.06 1 010 zł
12.08-17.08 1 010 zł
07.09-12.09 1 010 zł
14.09-19.09 1 010 zł
12.10-17.10 1 010 zł
29.10-02.11 1 010 zł

Turnus (6 dni) BB (śniadania)
29.04-04.05 1 165 zł
01.06-06.06 1 165 zł
12.08-17.08 1 165 zł
07.09-12.09 1 165 zł
14.09-19.09 1 165 zł
12.10-17.10 1 165 zł
29.10-02.11 1 165 zł

Turnus (5 dni) BB (śniadania)
29.04-03.05 810 zł
01.06-05.06 810 zł
12.08-16.08 810 zł
07.09-11.09 810 zł
14.09-18.09 810 zł
12.10-16.10 810 zł
29.10-01.11 810 zł

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Cena w zł za 1 osobę/turnus Cena w zł za 1 osobę/turnus

Cena w zł za 1 osobę/turnus

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 
autokarem, opieka licencjonowanego pilota, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA, realizacja programu. 

ŚLADEM ZAMKÓW NAD RENEM  

PARYŻ  
I  BAJKOWE ZAMKI NAD LOARĄ  

SZALEŃSTWA ZAMKOWE 
LUDWIKA II  

W programie: zwiedzanie doliny środkowego Renu, gdzie znajdują się liczne za-
bytki 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.: 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, Rhein-
fels, zamek Marksburg, Koblencja, Kolonia – katedra, starówka z ratuszem. 

Zwiedzanie obejmuje m.in.:  wyspa la Cite z katedrą Notre Dame i Saint Chapelle, 
dzielnica łacińska – ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon, Sorbona, ogrody Tuilieres, 
Luwr, Wieża Eiffel’a, Wersal, Zamek Chenonceau, Chateau d’Amboise, Manor Clos-Luce, 
Chateau de Cheverny, 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 
Herrenchiemsee, zamek Hohenschwangau, zamek Neuschwanstein, zamek Linderhof,  
Garmisch-Partenkirchen.

Kod: DEU9000

Kod: FRA7500

Kod: AUS7900

5 dni

6 dni

5 dni
WYCIECZKA OBJAZDOWA

WYCIECZKA OBJAZDOWA

WYCIECZKA OBJAZDOWA

LAZUROWE  WYBRZEŻE   

W programie: zwiedzanie jednego z najpiękniejszych regionów Riwiery Francu-
skiej, słynnego przede wszystkim z lazurowego odcienia wody morskiej oraz piasz-
czystych plaż. 

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: FRA9000

6 dni
WYCIECZKA OBJAZDOWA
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ALBANIA 10 dni
ZWIEDZAJ

I WYPOCZYWAJ 

Kod: ALB8000

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (10 dni) HB  (2 posiłki)
03.06-12.06 1 355 zł
10.06-19.06 1 355 zł
17.06-26.06 1 355 zł
24.06-03.07 1 355 zł
01.07-10.07 1 355 zł
08.07-17.07 1 355 zł
15.07-24.07 1 355 zł
19.08-28.08 1 355 zł
26.08-04.09 1 355 zł
02.09-11.09 1 355 zł
09.09-18.09 1 355 zł
16.09-25.09 1 355 zł
23.09-02.10 1 355 zł

Hotel No Name *** w miejscowości Shengjin lub Durres, położony do 500 m od plaży. Pokoje jedno lub dwuosobowe z łazienką, TV, klimatyzacją, balkonem. Możliwość 
dostawki. Wyżywienie: HB – śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane. Transport: komfortowym autokarem, pod opieką przedstawiciela biura – stewar-
da. Wyjazdy  z miejscowości: Katowice, Tychy, Pszczyna Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą: Częstochowa, Bochnia, Brzesko, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Jelenia Góra, 
Kraków, Legnica, Lubin, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Polkowice, Rawa Mazowiecka, Rzeszów, Świdnica, Tarnów, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów • wyżywienie HB • przejazd autokarem • opieka polskiego rezydenta • ubezpiec-
zenie Signal Iduna • taksa klimatyczna • realizacja programu: Tirana, Durres, Lezha, Kruja, Ardenica, Berat. Dodatkowo płatne: bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów.

Na życzenie:  pokój SGL – dopłata 400 zł/os./turnus

NOWOŚĆ
„Albania piękna i nieznana”
Miejscowość: Shengjin/Durres
Zakwaterowanie: Hotel NO NAME***

ZA
PYTAJ O CENY

PRO M O C YJNE
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PARYŻ PRAGA
W programie: zwiedzanie najcenniejszych zabytków i najsłynniejszych zakąt-
ków Paryża – miasta sztuki i miłości. Okazja, aby poczuć niesamowitą atmos-
ferę tego miejsca. 

W programie: zwiedzanie najciekawszych zakątków Pragi - jednego z naj-
piękniejszych miast świata, corocznie odwiedzanego przez miliony turystów. 
Okazja na poznanie niezwykłego klimatu tego miejsca i skosztowania miejsco-
wych specjałów.

Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod 
opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady). 
Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Gliwice, Opole, Wrocław. Za dopłatą: 
Bielsko Biała, Cieszyn, Częstochowa, Bochnia, Kraków, Brzesko, Łódź, Pszczyna, 
Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Tarnów, Tychy, Warszawa.

Transport: komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod 
opieką przedstawiciela biura – stewarda (www.europol.com.pl/rozklady). 
Wyjazdy z miejscowości: Katowice, Gliwice, Opole, Wrocław. Za dopłatą: 
Bielsko Biała, Cieszyn, Częstochowa, Bochnia, Kraków, Brzesko, Łódź, Pszczyna, 
Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Tarnów, Tychy, Warszawa.

Kod: FRA9007 Kod: CZE9007

5 dni 3 dni
WYCIECZKA OBJAZDOWAWYCIECZKA OBJAZDOWA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 2 noclegi w hotelu **/*** – pokoje  
z łazienką • 2 śniadania • przejazd autokarem • opieka licencjonowanego pi-
lota  • ubezpieczenie Signal Iduna • realizacja programu m.in.: Opera Garnier, 
Muzeum perfum, Muzeum Louvre, Katedra Notre Dame, Wieża Eiffla, Plac Tro-
cadero, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Dzielnica La Defense, Sorbona, Panteon, 
Ogrody i Pałac Luksemburski, Montmartre.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 2 noclegi w hotelach **/*** w okolicy 
Pragi – pokoje z łazienkami • 2 śniadania • przejazd autokarem • opieka licen-
cjonowanego pilota • ubezpieczenie Signal Iduna • realizacja programu: dziel-
nica żydowska Józefów (cmentarz, ratusz, synagoga), zamek na Hradczanach, 
katedra św. Wita – siedziba arcybiskupów praskich, bazylika św. Jerzego – jed-
na z najstarszych zachowanych budowli sakralnych w mieście, słynna Złota 
Uliczka, klasztor na Strachovie, Mała Strana – zabytkowa dzielnica z pałacem 
i przepięknymi ogrodami Valdsteina, wyspa Kampa – praska „Wenecja”, Rynek 
Staromiejski, ratusz ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Jana Husa, kościół św. 
Mikołaja, rokokowy Pałac Goltz-Kinskych, Most Karola.

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Cena w zł za 1 osobę/turnus

Turnus (5 dni) BB (śniadania) 
29.04-03.05 795 zł
01.06-05.06 795 zł
12.08-16.08 795 zł
07.09-11.09 795 zł
14.09-18.09 795 zł
12.10-16.10 795 zł
29.10-01.11 795 zł

Turnus (3 dni) BB (śniadania) 
30.04-02.05 515 zł
26.05-28.05 515 zł
09.09-11.09 515 zł
07.10-09.10 515 zł
11.11-13.11 515 zł



TO NALE˚Y WIEDZIEå

Niniejsze informacje, podobnie jak Warunki 
Ucze  stnictwa i Warunki Przejazdu, stano
wià inte gralnà cz´Êç zawartej z EPT umowy 
– zg∏o szenia o uczestnictwo w imprezie 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 wczeÊniej-
szych ni˝ wpisano w voucherze (o ile na Paƒstwa 
proÊb´ agencja ma mo˝liwoÊç je wydaç) wià˝e si´  
z koniecznoÊcià posprzàtania przez Paƒstwa 
apartamentu we własnym zakresie. EPT nie ak-
ceptuje roszczeƒ z tego tytułu. Wiele agencji nie 
akceptuje 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 
agencje pobierajà z tytu∏u nietermino wego przy-
jazdu 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 od-
powiedzialnoÊci z tego ty tu ∏u. Przy zakwaterowaniu 
otrzymujecie Paƒstwo jeden komplet kluczy do apar-
tamentu. 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 apartamencie, 
do 10.00 w hotelu). Je˝eli w apar ta mencie /pokoju 
zosta nà stwierdzone bra ki, uszkodzenia, odpowia-
dacie 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 apartamentu/hotelu.

DOKUMENTY PODRÓ˚Y Rodzaj dokumentów 
podró˝y jaki otrzymujecie Paƒstwo przed wyjaz-
dem uzale˝niony jest od rodzaju transportu: dojazd 
własny – vou cher (skierowanie), przy dojeêdzie 
autokarem – karta boardingowa, samolotem – po-
twierdzenie przelotu. W przy padku zorganizowanych 
imprez autokarowych /lot niczych i wyjazdów grupo-
wych 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 otrzy-
macie Paƒstwo mini-informator z najwa˝niejszymi 
informacjami, np. przy dojeêdzie własnym, cenami 
autostrad itp. Aktualne informacje o wy sokoÊci opłat 
i przepisach obowiàzujàcych w poszczególnych 
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 wypoczynku, skorzystanie z zaku-
pionych 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 chy-
ba, ˝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 zawar-
tych w katalogu zawierajà ubezpiecze nie Signal 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 nie-
szcz´Êliwych wy padków (NNW do 7.000 ZŁ), baga˝ 

podró˝ny (do 800 ZŁ), ubezpieczenie 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 rezerwacji wg 
opisu oferty. Zazwyczaj jej wysokoÊç wynosi ok. 1-2 € 
za 1 osob´/1 dzieƒ. Uwaga: niektóre kra je rozwa˝ajà 
mo˝liwoÊç wprowadzenia opłaty klimatycznej ale nie 
ma jeszcze rozporzàdzeƒ w tej sprawie. W takim wy-
padku poinformujemy Paƒ stwa niezwłocznie pisemnie  
o wysokoÊci opłaty klimatycznej płatnej na miejscu.
 
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 decy-
dujà 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 wcza-
sach. 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 pokoi/
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, telefony 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 wynajmie nie odpo wiadamy za ewentualne kra-
dzie˝e. Ubez pie czenie od utraty baga˝u na czas prze-
jazdu 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 programy. 
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 zezwa-
la 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∏o-
wy 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 czerwca 
do po∏owy wrzeÊnia. Dok∏adne godziny ko  rzy stania 
z ba senów podane sà w regulaminach wiszàcych 
zarówno w obiektach jak i przy samych 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 nie-
uszanowanie 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 dmucha-
nych, pontonach, 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 in-
ternetowego/internetu (w tym łà cza bezprzewodo-
wego) w pokojach lub pomie szcze niach ogólnodo-
st´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 kil-
kupokojowe 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 górna kondygnacja, cz´Êç pra wa lub 
lewa). Prosimy zasadniczo nie oczekiwaç Êrodko-
wo europejskich np. niemieckich standardów miesz-
kaniowych. Jako „apartament” okreÊla my umownie 
zarówno mie   sz kanie wakacyjne jak i bungalow, will´, 
do mek kempingowy, mobile homes. Aparta men ty 
nie podlegajà oficjalnej klasyfikacji (kategoryzacji) 
wg przepisów unijnych. Poda jemy jedynie subiek-
tywnà, 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 tapczanem lub 
fotelem. Zazwy czaj kanapa czy tapczan ma d∏u-
goÊç do 1,70 m. Mo ̋e to byç rów nie˝ tapczan z 
wy su wanà szufladà do spania (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˝al-
nikiem), ku   chen kà gazowà lub elektrycznà bez pie-
karni ka, naczynia kuchenne, sztuçce, tale rze, szkla  -
n ki lub fili˝anki, zlewozmywak, 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´, któ-
ra 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 dostarcza-
na 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 apartamen-
tu nie poda no inaczej.

•  Sypialnie, wn´ki sypialne – ich struktura znajdu-
je si´ w opisie w katalogu. W sypialni dwuosobo-
wej mo˝e znajdowaç si´ zarówno ∏ó˝ko ma∏˝eƒskie 
(tzw. francuskie lub dwa ∏ó˝ka z∏à czone) jak i poje-
dyncze ∏ó˝ka czy te˝ rozk∏a dany tapczan. Popularne 
sà ∏ó˝ka i tapczany produkcji w∏asnej (d∏u goÊç do 
190 cm), materace poliestrowe. ¸ó˝ka pi´ trowe 
mogà nie posia daç drabinki i zabezpieczenia dla 
dzieci. ¸ó˝ ka dostawne sà mniej sze od ∏ó˝ka pod-
stawowego i mogà znajdowaç si´ zarówno w po-
koju 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 rów-
noznaczne 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 wido-
kami 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 garderoby 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 wyjeê-
dzie 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 oddzielne, 
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 charakter 
przy kładowy. 

POWIERZCHNIA Jest zwykle uzale˝niona od typu 
apartamentu i maksymalnej iloÊci osób mogàcych 
w nim mieszkaç. Metra˝ zgodny jest zawsze z miej-
scowymi normami budo wla nymi. Je˝eli apar tament 
jest rzeczywiÊcie ma∏y piszemy o tym w jego opi-
sie. Zwra camy jednoczeÊnie uwag´, ˝e garsoniery 
(apartamenty jedno pokojowe) majà zwyczajowo 
mniejszà powierzchni´ mieszkaniowà. Podane w 
katalogu wiel koÊci apar tamentów i dzia∏ki (∏àcznie 
z zabudowà) sà wielkoÊciami przybli˝onymi. W po-
danà 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 
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lub wypo˝yczonego na miejscu maksymalna iloÊç 
osób  nie mo˝e zostaç przekroczona. Je˝eli agencja 
lub recepcja stwierdzi przekroczenie iloÊci osób w 
apartamencie, ma prawo wykwaterowaç wszystkie 
osoby zamieszkujàce dany apartament bez prawa 
jakich kolwiek zwrotów 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 aparta-
ment i za˝àdaç od Paƒstwa dop∏aty ró˝nicy ceno-
wej. 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 zgody 
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 kuchenne-
go-/∏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 po-
zosta∏ 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, przydomowe 
ogrody z trawà czy rabatami. Jest to raczej miejsce, 
gdzie mo˝na posie dzieç i przy rzàdziç np. grilla. Cza-
sami 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˝ przeznaczone dla wi´ kszej iloÊci rodzin 
zamieszkujàcej posesj´ (wspólne). Je˝eli w opi  sie 
wyszczególniono, ˝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 mniej-
sza 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 obiektu 
podajemy, ˝e sà rezerwowane miejsca parkingo-
we, jedno niestrze˝one miejsce przypada na jeden 
apartament. W przypadku, kiedy przyje˝d˝acie dwo-
ma 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 parking – 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, komplek-
sie 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 ukoƒczo-
nych 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 drze-
wami. 

•  Pokoje jednoosobowe – ka˝dorazowo na zapy-
tanie. Ich wielkoÊç, wyposa˝enie i usytuowanie 
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´ za-
równo ∏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 poda-
no 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 cenie lecz 
w ró˝nych krajach i hotelach czynnoÊci te wykony-
wane sà z ró˝nà cz´stotliwoÊcià. W obiektach klasy 
turystycznej wyst´pujà najcz´Êciej na zakoƒczenie 
turnusu lub po zgłoszeniu 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 
nadal 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 – jednopoko-
jowe.

•  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˝ywie-
nia. 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 wy-
dawanych posił ków, bufet mo ̋e zostaç zastàpiony 
wy bo rem posił ków z me nu, itp. Mogà zostaç rów-
nie˝ skrócone godziny wydawania posiłków. Wià˝e 
si´ to za zwy czaj z obni˝onà, w stosunku do główne-
go 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 herba-
ty. W niektó rych krajach – Êniadanie to mo ̋e byç 
ser wo wane w formie bufetu, dodatkowo (w za-
le˝noÊci od kategorii ho telu) – mleko, cappucino, 
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 zanie-
sienie posi∏ku do pokoju. 

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

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

•  Je˝eli obiekt nie posiada oficjalnej klasyfikacji 
(kategoryzacji) wg przepisów unijnych lub naszym 
zdaniem oficjalna klasyfikacja obiektu została za-
wy˝ona – wówczas podajemy subiektywnà, lecz 
opartà na wieloletnim doÊwiadczeniu ocen´ stan-
dardu danego obiektu wg nas i lokalnego partnera, 
wyra˝onà w iloÊci słone czek EPT. 

POMOC W TRAKCIE WYPOCZYNKU Funkcj´ re-
zydenta pe∏nià miejscowe Agencje/Recepcje wydajà-
ce 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 dyspozycji pozo staje te-
lefon 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 rezydenta, 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 fakulta-
tywne 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 jed-
nà konkretnà grupà ca∏y czas w danym obiekcie. 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 agen-
cje 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. Im-
prezy 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 oso-
bach. 
Uwaga: 
•  W zale ̋noÊci od opisu oferty, w przypadku niektó rych 

miejscowoÊci, istnieje mo˝liwoÊç zaku pienia wycie-
czek 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 wpłaconej nale˝noÊci zo-
stanie 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, pra-
cujà. W sàsiedztwie obiektów tury sty cznych cz´sto 
znajdujà si´ lokale taneczne, sklepy, restauracje, ulice, 
drogi dojazdowe itp. Nawet w naj spo kojniejszych 
zakàtkach, dzielnicach miejscowoÊci turystycznych 
mo˝e dochodziç do pewnych ucià˝li woÊci spowo-
dowanych ha∏asem. Zrobimy wszystko co mo˝li we, 
aby informowaç Paƒstwa na bie˝àco je˝eli w pobli˝u 
Paƒstwa obiektu prowadzone b´dà jakiekolwiek prace 
budowlane. Niestety nie za wsze taka informacja jest 
mo˝liwa, szczególnie 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 
obiektu (spokojnej okolicy) jest ba r dzo subiektywne,  
a jego obiektywne znaczenie praktycznie nie istnieje. 
Po szu kujàcy spokoju powi n  ni unikaç tzw. szczytu se-
zonu 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 sezo-
nie. Nie wszystkie restauracje, 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 szybkie-
go 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 warunkami 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. Za-
pewniony jest równie˝ powrót do kraju w przypadku, 
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 interne-
towej. Orygina∏ polisy ubezpiecze nio wej zosta∏ z∏o˝o-
ny do wojewody Êlàskiego. Szczegó ∏owe informacje 
na ten temat – na stronie www.europol.com.pl.

ÂWIADCZENIA Katalog „EPT DOJAZD WŁASNY, 
AUTOKAREM” ma cha rakter informacyjny. Podane 
w nim wskazówki nie stanowià oferty. Szczegóło-
we 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 wli-
czone w cen´ wynajmu/za kwate rowania („Êwiad-
czenia zawarte w ce nie”). W opi sie /cenniku obie ktu 
zawarta jest informacja o ewentualnych opłatach 
obowiàzkowych (obligatoryjnych) lub opłatach nie-
obowiàzkowych (na ˝yczenie), które nale˝y opłaciç 
przy rezerwacji lub na miejscu (w za le ̋ noÊci od 
opisu). Usługi „na ˝yczenie” muszà byç zawsze zgło-
szone 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 tenisowych, sa lek 
fitness, siłowni, sejfu w re cepcji, szkółek, wypo˝y-
czalni sprz´tu wodnego, rowerów, korzystania z 
łàcza internetowego itp.

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

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

EURO POL TOUR (EPT)



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´trz-
nà, niezale˝ne od EPT lub Agencji/Recepcji, którego nie 
mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia z Klientem umo-
wy 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 wykonywaniu 
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 wol-
nych od pracy), potwierdziç rezerwacj´ lub zapropono waç inny 
obiekt. W przypadku nie zaakceptowania nowej propozycji 
nast´puje natychmiastowy zwrot wpłaconej kwoty rezerwa-
cyjnej. Przy zg∏oszeniu na le˝y podaç dane wszystkich osób wy-
je˝d˝ajàcych tj. imi´, nazwisko, dat´ urodzenia, numer dowodu 
osobistego lub paszportu. Rezerwacje obiektów posiadajàcych 
w syste mie rezerwacyjnym status „na zapytanie” potwierdza-
ne 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 uzgod-
niona 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 podatek 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 wa-
lucie polskiej (PLN). Zaliczk´ jak i dopłat´ nale˝y uiÊciç  
w tej samej, wybranej podczas rezerwacji walucie. W przypad-
ku wpłat w PLN wszelkie wpłaty i rozliczenia dokonuje si´, zgod-
nie z par. 1 i 2 art. 358 Kodeksu Cywilnego, w oparciu o kurs z 
tabeli pieniàdze – sprzeda˝ Getin Bank podany w dzieƒ poprze-
dzajàcy dzieƒ dokonania wpłaty, a obowiàzujàcy w dniu doko-
nania 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 polskich przyjmuje si´, ˝e wpłaty złoto-
we stanowià ekwiwalent pieni´˝ny wpłat waluto-
wych przeliczonych na złote wg kursu z tabeli pie-
niàdze sprzeda˝ Getin Bank. W przypadku wpłat  
w EURO Klient mo˝e dokonaç wpłaty gotówkà lub przelewem 
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 telefonu dy˝urnego, godziny odbioru i zdania klu-
czy, 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 ty-
godnie 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 ustawo-

wo 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 odstàpie-
nia od umowy wska˝e osob´ trzecià (dalej – osoba wska-
zana przez Klienta) spe∏niajàcà warunki udzia∏u w im prezie, 
która przejmie obowiàzki wynikajàce z umowy i ureguluje 
p∏atnoÊci za imprez´, stosowna w tym zakresie zmiana da-
nych osobowych (obejmujàca imi´ i nazwisko oraz adres 
zamieszkania osoby wskazanej) zostanie przeprowadzona 
bezp∏atnie (przeniesienie praw i obowiàzków wynikajàcych 
z umowy na osob´ wskazanà przez Klienta). 

   b)  Je˝eli osoba wskazana przez Klienta nie spe∏nia warunków 
udzia∏u w imprezie, EPT w ciàgu 3 dni od daty wskazania 
danej osoby przez Klienta sk∏ada Klientowi sprzeciw w for-
mie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci (dalej – sprzeciw). 
W sprzeciwie EPT jest zobowiàzany wskazaç powody uza-
sadniajàce 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 Klien-
ta), stosowna w tym zakresie zmiana danych osobowych 
(obejmujàca imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania 
osoby ponownie wskazanej przez Klienta) równie˝ zo-
stanie przeprowadzona bezp∏atnie (przeniesienie 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 Klien-
ta 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 „po-
kój 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 zapy-
tanie). Minimalny okres wynaj´cia pokoju hotelowego 
podany jest ka˝dorazowo w jego opisie. Wynaj´cie aparta-
mentu nast´puje zwykle w godz. 17.00-19.00 pierwszego 
dnia pobytu, pokoju hotelowego od godz. 14.00. Szczegó∏o-
we 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 okresie mo˝e zostaç ponow-
nie wynaj´ty z konsekwencjami podanymi w pkt. 5. Ka˝dorazo-
wo 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 oka zane dla celów 
meldunkowych dokumenty to˝samoÊci wszystkich osób za-
mieszkujàcych 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 godzi-
nach pracy Agencji, aby upowa˝niony do tego pracownik móg∏ 
sprawdziç stan czystoÊci. Agencja do pu szcza mo˝liwoÊç wy-
jazdu w nocy, ale w takim wypadku rezerwuje sobie prawo do 
zatrzymania kaucji, która po przeprowadzeniu 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 po-
sprzàtania ∏azienki. 

7. Zasady pobytu:
7.1. W apartamencie nie mo˝e zamieszkiwaç wi´cej, ni˝ mak-
symalna 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 piecyków 
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 zagwarantowania 
odpowiedniej troski o apartament, Klient zobowiàzany jest do 
wpłacenia kaucji w Agencji w chwili odbioru kluczy. Jej wyso-
koÊç uzale˝niona jest od decyzji właÊciciela, podana jest w opi-
sie 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 wyjazdu 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 za-
istnieç w apartamencie/pokoju ho te lowym lub w innych miej-
scach, 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 nieucze-stniczà 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 na-
wet pod nieobecnoÊç Klienta. 
10.2. Z zastrze˝eniem pkt 10.3, wszelkie zastrze˝enia dotyczà-
ce stanu apartamentu/pokoju hotelowego muszà byç zg∏oszo-
ne 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, Agen-
cja/Recepcja ma prawo obcià ̋ yç Klie nta wed∏ug obowiàzujà-
cego 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 uczy-
niç wszystko co tylko mo˝liwe, aby przyczyniç si´ do zmini-
malizowania 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 nie-
zwłoczne 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 za-
strze˝eƒ, o których mowa w pkt 10.2 i 10.3, lub niezale˝nie 
od zło˝onego zawiadomienia, zło˝enie organizatorowi 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 trakcie trwania imprezy turystycznej 
nie jest formalnà przeszkodà do póêniejszego zło˝enia reklama-
cji, w ciàgu 30 dniu od dnia zakoƒczenia  imprezy.
10.6. Roszczenia finansowe Klienta, zwiàzane z jego wydatka-
mi, 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 trud-
noÊci 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 nieucze-

stniczà 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 fakul-
tatywne, 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 wówczas, 
gdy rezydent lub inny przed stawiciel EPT udziela Klientom, zain-
teresowanym sko rzystaniem z us∏ug dodat kowych organizowa-
nych 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 szcze-
gólnoÊci wojny, kl´ski ˝ywio∏owej, ataku terrorystycznego, 
stanu 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, atakiem 
terrorystycznym, stanem wy jàtkowym lub wojennym, w któ-
rym EPT zorganizowa∏ im prez´ (dalej – paƒstwo obce), chyba 
˝e z uwagi na sytuacj´ istniejàcà w paƒstwie obcym, realizacja 
takiej pomocy nie b´dzie mo˝liwa zwa˝ywszy na oko li cznoÊci, a 
zw∏aszcza z uwagi na istniejàce niebezpieczeƒstwo lub koniecz-
noÊç 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. usytuowania 
apartamentu/pokoju b´dà spe∏nione tylko w miar´ istniejàcych 
na miejscu mo˝liwoÊci. EPT zg∏asza je do Agencji/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 wzro-
stu kursu powy˝ej 4,40 ZŁ – EPT zastrzega sobie prawo do 
proporcjonalnego 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∏adunko-
we 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-

WARUNKI  UCZESTNICTWA

61



WARUNKI  UCZESTNICTWA

62

prezy, sà mo˝liwe jedynie po wczeÊniej szej rezygnacji Klienta  
z dotychczas zarezerwowanej po dró˝y z uwzgl´ dnieniem kon-
sekwencji podanych w pkt. 5. Uwaga: nie wszystkie 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 cel-
no – 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 wyma-
ganych 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 osobowych (j.t. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) na przetwarza-
nie, 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 danych 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 Towarzystwie 
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 Towarzystwie 
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 ubezpieczenie podr´cznego 
baga˝u (do 800 ZŁ) oraz ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej 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 ubez-
pieczenie obejmuje czas wykupionego w EPT pobytu plus dwa 
dni przed rozpocz´ciem i dwa dni po zakoƒczeniu Êwiadczeƒ.
15.3.
  •  Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pobytu tylko poza gra-

nicami 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 dokonuje 
płatnoÊci za imprez´ turystycznà, ˝e zapoznał si´ z treÊcià i 
otrzymał nast´pujàce OWU: Ogólne Warunki Ubezpiecze-
nia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓ˚E, zatwierdzone 
uchwałà Nr 2/Z/2014 Zarzàdu SIGNAL IDUNA 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 nie-
szcz´Êliwych wypadków oraz kosztów leczenia zawartej przez 
EPT z tym zak∏adem na rzecz Klientów nie b´dzie mniejszy 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 zakresie 
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 po-
mi´dzy wskazaniami zawartymi w katalogu a treÊcià umowy.
16.2. Integralnà cz´Êç niniejszych Warunków Uczestni ctwa 
stanowià informacje „To nale˝y wiedzieç” zawarte w kata-
logach 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 Warunka-
mi 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 zmianami) oraz akty wy-

konawcze do tej ustawy. 
16.5. Wszelkie spory wynikajàce z umowy oraz z  niniejszych 
Warunków b´dà rozstrzygane przez sàd w∏aÊciwy rzeczowo i 
miejscowo zgodnie z przepisami polskiego kodeksu post´po-
wania 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 osoby 
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, zazwyczaj 
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 fo-
teliku 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 fotelika 
ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podró˝y prze-
bywaç 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 podstawie 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 posiadanie 
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 zobowiàza-
ny 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 ste-
la˝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 odmówià zabrania 
do autokaru ba ga˝u nie spełniajàcego w/w warunków. 
Zalecamy zabra nie walizki na kółkach gdy˝ autokary za-
trzymujà 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 wypadek 

utraty lub zguby do kwoty 800 ZŁ. Warunki ubezpieczenia 
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 autoka-
rem poza granicami Polski. Na czas pobytu za granicà zo-
bowiàzany jest do ubezpieczenia si´ we w∏asnym zakresie. 

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, postoja-
mi na granicach, kontrolami  ITD, kontrolami policyjnymi, itp. 
Opóênienie autokaru spowodowane któràkolwiek z powy˝-
szych okolicznoÊci nie stanowi podstawy do dochodzenia 
przez pasa˝era w stosunku do EPT jakichkolwiek 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 
manipulacyjnych 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 termi-
nie 14 dni od daty rozliczenia kosztów imprezy przez EPT 
(dalej – rozliczenia imprezy) w zale˝nosci od wysokoÊci 
poniesionej przesz EPT szkody zwiàzanej z rezygnacjà Pa-
sa˝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 Pa-
sa˝er nie zg∏osi si´  na zbiórk´, nie przewiduje si´ ˝adnych 
zwrotów na rzecz Pasa˝era z tytu∏u rezygnacji z przejazdu. 
EPT oÊwiadcza, ̋ e pokrywa w ca∏oÊci koszty przejazdu, nie-
zale˝nie od iloÊci osób przewo˝onych autokarem w danym 
terminie. Przez „wyjazd” rozumie si´ dzieƒ wyjazdu z Polski. 
Uwaga: przy obliczaniu terminu rezygnacji nie wlicza si´ dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

18.  Bezwzgl´dnym warunkiem przejazdu/przelotu jest posia-
danie podczas podró˝y wa˝nych dokumentów niezb´d-
nych 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, ETP 
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 transportu 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 osobach. 
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 powo-
du 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 ko-
niecznoÊç 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 po-
stanowieƒ, je˝eli prze wóz zostanie odwo∏any, EPT i Pasa˝er 
mogà ustaliç w odr´ bnym porozumieniu, zawartym w for-
mie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci (dalej – porozumie-
nie), ˝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 krajo-
wych mo˝e odbywaç si´ innym ni˝ autokar Êrodkiem trans-
portu (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 zostanie 
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. Prze-
woênik 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 od-
prawy. 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∏a-
niem 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 podczas 
odprawy baga˝owej, zgodnie z przepisami danych linii lotni-
czych. 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 bezpie-
czeƒstwa portu lotniczego, nie mogà znajdowaç si´ ˝adne 
przedmioty niebezpieczne jak np. scyzoryk, p´seta, czy pilnik 
do paznokci. W przypadku wykrycia takiego przed miotu tury-
sta 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 odpra-
wy. Za zniszczenie bàdê zgubienie baga˝u odpowiada linia 
lotnicza. 

10.  Przed wylotem nale˝y obowiàzkowo zapoznaç si´ z regula-
minem 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 stosowało 
pozostałe postanowienia Warunków oraz przepisy obo-
wiàzujàcego prawa.

Biuro Podró˝y Euro Pol Tour sp. z o.o. 
40-160 Katowice, Al. Korfantego 79

tel.: (32) 253 02 07 lub 08, fax (32) 258 74 95
NIP: 634-012-68-32, KRS: 0000143770

europol@europol.com.pl
www.europol.com.pl

Konto złotówkowe (wpłaty w ZŁ): 
Bank WBK 55 1090 1809 0000 0001 1671 1463
Getin Bank 47 1560 1108 0000 9060 0004 5709

Konto dewizowe (wpłaty w EUR): 
Bank WBK: SWIFT: WBKPPLPP 

IBAN: PL 72 1090 1809 0000 0001 1671 2127
Getin Bank: SWIFT: GBGCPLPK

IBAN: PL 63 1560 1108 0000 9060 0004 5712
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Wszystkie przejazdy zawarte w naszych ofertach wakacyjnych odbywają się komfortowymi autokarami (z toaletą, 
barkiem, klimatyzacją), pod opieką przedstawiciela biura (stewarda). 

WARSZAWA

mazowieckie

śląskie
świętokrzyskie

małopolskie

lubuskie

podkarpackie

lubelskie

łódzkie

opolskie

dolnośląskie

SKĄD WYJEŻDŻAMY

STAŁA WAKACYJNA LINIA AUTOKAROWA DO WŁOCH 
od 22.04 do 02.10
wyjazdy z Polski w każdy piątek/wyjazd z Włoch w każdą sobotę

MIEJSCA ZBIÓREK:
dolnośląskie 
Oława • Wrocław • lubelskie • Chełm • Hrubieszów • Janów Lubelski 
• Kraśnik • Lublin • Puławy • Tomaszów Lubelski • Zamość
podkarpackie 
Jarosław • Dębica • Jasło • Kolbuszowa • Krosno • Leżajsk  
• Lubaczów • Mielec • Nisko • Nowa Sarzyna • Przemyśl • Przeworsk  
• Ropczyce • Rzeszów • Sanok • Stalowa Wola • Tarnobrzeg
małopolskie
Andrychów • Biecz • Bochnia • Brzesko • Gorlice • Grybów • Kęty  
• Kraków • Limanowa • Mszana Dolna  • Myślenice • Nowy Sącz  
• Oświęcim • Sucha Beskidzka • Tarnów • Wadowice
świętokrzyskie
Jędrzejów • Kielce • Ostrowiec Świętokrzyski • Sandomierz  
• Skarżysko-Kamienna • Starachowice • Szczekociny
śląskie
Bielsko-Biała • Cieszyn • Częstochowa • Gliwice • Katowice  
• Pszczyna • Rybnik • Tarnowskie Góry • Tychy • Zawiercie  
• Żory • Żywiec
łódzkie 
Łódź
opolskie
Brzeg • Opole • Strzelce Opolskie
mazowieckie
Radom • Warszawa

POZOSTAŁE KIERUNKI (wczasy, wycieczki) 
przez cały rok, szczegółowe godziny i miejsca wyjazdów – podane 
w opisie imprez

MIEJSCA ZBIÓREK:
dolnośląskie
Dzierżoniów • Głógów • Jelenia Góra • Legnica
• Lubin • Polkowice • Świdnica • Wałbrzych • Wrocław
lubuskie
Nowa Sól
łódzkie
Łódź • Piotrków Trybunalski • Rawa Mazowiecka
mazowieckie
Warszawa
małopolskie
Bochnia • Brzesko • Kraków • Tarnów
podkarpackie 
Rzeszów
opolskie
Opole
śląskie
Bielsko Biała • Cieszyn • Częstochowa • Gliwice • Katowice
• Pszczyna • Tychy

 + w niektórych imprezach możliwe dodatkowe miejsca zbiórek

UWAGA: w przypadku zamówień grupowych - organizujemy 
wyjazdy z całej Polski
Zapraszamy do kontaktu!

Ceny przejazdu do Włoch i szczegółowy rozkład jazdy – w biurach sprze-
dających oraz na www.europol.com.pl.



Biuro Podró˝y Euro Pol Tour sp. z o.o.
40-160 Katowice, Al. Korfantego 79
tel. 32 253 02 07 lub 08, 32 605 30 90÷93
www.europol.com.pl

Przy rezerwacji ofert przedstawionych w KURIERZE WAKACYJNYM EPT obowiązują szczegółowe opisy, rozkłady 
jazdy oraz informacje zawarte na stronie organizatora pod kodem danej imprezy. Bilety wstępu do zwiedza-
nych obiektów, na baseny termalne, na promy, statki itp. nie są wliczone w cenę. Promocje obowiązują do 
wyczerpania specjalnej puli miejsc.

ZAPYTAJ O CENY PROMOCYJNE
Ceny w Kurierze Wakacyjnym, wydanie 1/2016, są w większości cenami katalogowymi. Skontaktuj się z nami lub biurem sprzedającym 
aby sprawdzić najnowsze oferty promocyjne.

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
Nasze ceny i świadczenia zawarte w cenie są bezkonkurencyjne. Jeżeli więc w ciągu 7 dni od rezerwacji  znajdziesz (w tym samym 
terminie, który kupiłeś) inny apartament/hotel w tej samej miejscowości o podobnym lub takim samym standardzie, świadczeniach 
i położeniu jak nasze, ale z niższą ceną, oferowany przez innego organizatora turystyki posiadającego wszystkie niezbędne polskim 
prawem gwarancje – wyślij do nas kopię oferty. Jeżeli tylko nasz apartament/pokój będzie wolny zaproponujemy Ci taką samą cenę 
jaką nam wykażesz (a nawet obniżoną dodatkowo o 5%). Do porównania nie bierzemy ofert promocyjnych innych organizatorów. 
Gwarancją objęte są wybrane oferty w Kurierze Wakacyjnym 1/2016.

Uwaga: wszystkie nasze ceny zawierają min.:
     – ubezpieczenie Signal Iduna na czas pobytu oraz dojazdu (przy 7 noclegach ubezpieczenie obejmuje aż 11 dni)
     – usługę help Line – telefon alarmowy czynny non stop podczas Państwa wyjazdu i dojazdu na miejsce
     – przejazd autokarem z datą produkcji do 7 lat.

CHROŃMY LASY – BĄDŹMY EKO!
Chrońmy lasy – Drukujmy katalogi i broszury z surowców wtórnych. Bądźmy EKO!

ORGANIZATORBiuro sprzedajàce
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