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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

CzarnogóraCzarnogóra
RiwieraRiwiera
CzarnogórskaCzarnogórska

AdriaAdria  KrakówKraków 10.08.202110.08.2021
17.08.202117.08.2021 45644564   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do PodgoricaPodgorica dnia dnia 10.08.202110.08.2021  godz.  godz. 13:40 - 15:4013:40 - 15:40
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  PodgoricaPodgorica  do do KrakówKraków dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 16:05 - 18:0516:05 - 18:05
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: BudvaBudva
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: POKÓJ RODZINNY STANDARDPOKÓJ RODZINNY STANDARD Odległość od plaży: Odległość od plaży: 242 m242 m

4 Czarnogóra/Riwiera Czarnogórska 4 Czarnogóra/Riwiera Czarnogórska 
WyposażenieWyposażenie: : 
Poszczególne piętra są szybko i wygodnie osiągalne za pomocą windy bądź też schodami. W skład wyposażenia wchodzą pralnia i sala konferencyjna. Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych zapewniaPoszczególne piętra są szybko i wygodnie osiągalne za pomocą windy bądź też schodami. W skład wyposażenia wchodzą pralnia i sala konferencyjna. Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych zapewnia
stały dostęp do sieci. Auto pozostawić można w garażu (bezpłatnie) oraz na parkingu. stały dostęp do sieci. Auto pozostawić można w garażu (bezpłatnie) oraz na parkingu. 
PokojePokoje: : 
W ofercie znajdują się pokoje z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Pokoje dysponują łóżkiem typu queen size oraz sofą. Dostępne są również }W ofercie znajdują się pokoje z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Pokoje dysponują łóżkiem typu queen size oraz sofą. Dostępne są również }
oraz za dodatkową opłatą minibarek. Elementami podwyższającymi komfort pobytu są internet, telefon, telewizor i Wi-Fi (bezpłatnie). W pokoju znajdziecie Państwo również obuwie domowe. W łazienceoraz za dodatkową opłatą minibarek. Elementami podwyższającymi komfort pobytu są internet, telefon, telewizor i Wi-Fi (bezpłatnie). W pokoju znajdziecie Państwo również obuwie domowe. W łazience
znajduje się prysznic. W łazienkach znajdują się suszarka do włosów i szlafroki. Hotel oferuje pokoje rodzinne i pokoje dla niepalących. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered byznajduje się prysznic. W łazienkach znajdują się suszarka do włosów i szlafroki. Hotel oferuje pokoje rodzinne i pokoje dla niepalących. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by
www.giata.com for client no. 126413 www.giata.com for client no. 126413 
WyżywienieWyżywienie: : 
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia częściowego. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie i kolacja. Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia częściowego. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie i kolacja. 
ŚwiadczeniaŚwiadczenia : : 
    przelot     opłaty lotniskowe i paliwowe     ubezpieczenie KL, NNW     transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko     zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybraną ofertą     bagaż podręczny:      - na lotach    przelot     opłaty lotniskowe i paliwowe     ubezpieczenie KL, NNW     transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko     zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybraną ofertą     bagaż podręczny:      - na lotach
Ryanair (FR) - w cenie 1 mały bagaż podręczny (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm)      - na lotach linii LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny do 8 kg (max. wymiary: 55 x 40 x 23 cm)      - na lotach Wizz AirRyanair (FR) - w cenie 1 mały bagaż podręczny (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm)      - na lotach linii LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny do 8 kg (max. wymiary: 55 x 40 x 23 cm)      - na lotach Wizz Air
(W6) - w cenie 1 bagaż podręczny do 10kg (max. wymiary: 40 x 30 x 20 cm)      - pozostałe linie zgodnie z ofertą (W6) - w cenie 1 bagaż podręczny do 10kg (max. wymiary: 40 x 30 x 20 cm)      - pozostałe linie zgodnie z ofertą 
Dodatkowo płatneDodatkowo płatne: : 
Bagaż rejestrowany oraz dodatkowy bagaż podręczny - ceny zgodnie z ofertą.              LINIE RYANAIR:               - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm               - bagażBagaż rejestrowany oraz dodatkowy bagaż podręczny - ceny zgodnie z ofertą.              LINIE RYANAIR:               - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm               - bagaż
rejestrowany do 20 kg              LINIE LOT:               - bagaż rejestrowany do 23 kg              LINIE WIZZAIR:               - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm               - bagażrejestrowany do 20 kg              LINIE LOT:               - bagaż rejestrowany do 23 kg              LINIE WIZZAIR:               - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm               - bagaż
rejestrowany do 20 kg Miejsca obok siebie w samolocie. Obowiązkowa lokalna opłata klimatyczna pobierana na miejscu, jej wysokość zależy od położenia hotelu, ale różnice nie są duże, przyjmuje sięrejestrowany do 20 kg Miejsca obok siebie w samolocie. Obowiązkowa lokalna opłata klimatyczna pobierana na miejscu, jej wysokość zależy od położenia hotelu, ale różnice nie są duże, przyjmuje się
uśrednioną wartość ok. 1,50 EUR/os/dzień.    uśrednioną wartość ok. 1,50 EUR/os/dzień.    
ObsługaObsługa : : 
Brak obsługi. Brak obsługi. 
WizyWizy : : 
Wizy nie są wymagane. Obywatele polscy mogą przekroczyć granicę posługując się dowodem osobistym lub paszportem. Paszport/dowód osobisty musi być ważny minimum 3 miesiące od daty powrotu doWizy nie są wymagane. Obywatele polscy mogą przekroczyć granicę posługując się dowodem osobistym lub paszportem. Paszport/dowód osobisty musi być ważny minimum 3 miesiące od daty powrotu do
Polski. Należy pamiętać o dokumencie dla dziecka. Dzieci i młodzież do 18. roku życia podróżujący bez rodziców lub opiekunów prawnych albo z tylko jednym rodzicem muszą okazać również ich pisemnąPolski. Należy pamiętać o dokumencie dla dziecka. Dzieci i młodzież do 18. roku życia podróżujący bez rodziców lub opiekunów prawnych albo z tylko jednym rodzicem muszą okazać również ich pisemną
zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski, czarnogórski lub angielski. W dokumencie należy umieścić termin pobytuzgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski, czarnogórski lub angielski. W dokumencie należy umieścić termin pobytu
małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej, pod której opieką znajdzie się w trakcie podróży. Małoletni nie posiadającymałoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej, pod której opieką znajdzie się w trakcie podróży. Małoletni nie posiadający
właściwej zgody rodziców/drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry.właściwej zgody rodziców/drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

CzarnogóraCzarnogóra
RiwieraRiwiera
CzarnogórskaCzarnogórska

Slavija BudvaSlavija Budva  KrakówKraków 10.08.202110.08.2021
17.08.202117.08.2021 44594459   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do PodgoricaPodgorica dnia dnia 10.08.202110.08.2021  godz.  godz. 11:30 - 13:3011:30 - 13:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  PodgoricaPodgorica  do do KrakówKraków dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 13:55 - 15:5513:55 - 15:55
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: BudvaBudva
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: standard double superiorstandard double superior Odległość od plaży: Odległość od plaży: 325 m325 m

5 Czarnogóra/Riviera Czarnogórska 5 Czarnogóra/Riviera Czarnogórska 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
Kategoria lokalna 5* Kategoria Exim Tours 5* Kategoria lokalna 5* Kategoria Exim Tours 5* 
PołożeniePołożenie: : 
- Budva - Budva ok. 38 km - Dubrovnik ok. 54 km   - w pobliżu bary, restauracje - lotnisko Tivat ok. 20 km - Budva - Budva ok. 38 km - Dubrovnik ok. 54 km   - w pobliżu bary, restauracje - lotnisko Tivat ok. 20 km 
PlażaPlaża : : 
- ok. 250 m od plaży   - plaża żwirowo, kamienista - serwis plażowy dodatkowo płatny - ok. 250 m od plaży   - plaża żwirowo, kamienista - serwis plażowy dodatkowo płatny 
PokojePokoje: : 
DBL standard - ok 29 m - TV - SAT - łazienka (wanna/prysznic/jacuzzi WC, suszarka do włosów) - bezprzewodowy internet - sejf - balkon/taras -  minibar (dodatkowo płatny) - pokój z widokiem na morze zaDBL standard - ok 29 m - TV - SAT - łazienka (wanna/prysznic/jacuzzi WC, suszarka do włosów) - bezprzewodowy internet - sejf - balkon/taras -  minibar (dodatkowo płatny) - pokój z widokiem na morze za
dodatkową opłatą DBL deluxe - ok 38 m - TV - SAT - łazienka (wanna/prysznic/jacuzzi WC, suszarka do włosów) - bezprzewodowy internet - sejf - balkon/taras - minibar (dodatkowo płatny) dodatkową opłatą DBL deluxe - ok 38 m - TV - SAT - łazienka (wanna/prysznic/jacuzzi WC, suszarka do włosów) - bezprzewodowy internet - sejf - balkon/taras - minibar (dodatkowo płatny) 
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
bezpłatne: - basen zewnętrzny (leżaki płatne dodatkowo) - muzyka na żywo  - fitness room - bezprzewodowy internet Dodatkowo płatne: - spa - sauna - masaże - łaźnia parowa   bezpłatne: - basen zewnętrzny (leżaki płatne dodatkowo) - muzyka na żywo  - fitness room - bezprzewodowy internet Dodatkowo płatne: - spa - sauna - masaże - łaźnia parowa   
Dla dzieciDla dzieci : : 
- brodzik - plac zabaw - sala gier - animacje - brodzik - plac zabaw - sala gier - animacje 
WyżywienieWyżywienie: : 
BB (Bed&Breakfast) - śniadania HB (Half board) - śniadania, kolacje AI (All Inclusive) - śniadania, obiady, kolacje.  Napoje bezalkoholowe, lokalne alkohole w godzinach wyznaczonych przez hotel   BB (Bed&Breakfast) - śniadania HB (Half board) - śniadania, kolacje AI (All Inclusive) - śniadania, obiady, kolacje.  Napoje bezalkoholowe, lokalne alkohole w godzinach wyznaczonych przez hotel   
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja główna - lobby car - snack bar - restauracja główna - lobby car - snack bar 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- rok budowy 2018 - 126 pokojów - hotel nie akceptuje zwierząt - parking bezpłatnie - taksa klimatyczna ok. 1,60 EUR/dziennie - zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 12:00 - rok budowy 2018 - 126 pokojów - hotel nie akceptuje zwierząt - parking bezpłatnie - taksa klimatyczna ok. 1,60 EUR/dziennie - zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 12:00 
UWAGAUWAGA: : 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajeszW związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/nasze-kierunki Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placyna h�ps://eximtours.pl/nasze-kierunki Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy
zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje W przypadkuzabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje W przypadku
wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo nawyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje 
BagażBagaż : : 
Przeloty do Podgoricy: Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 115zł/osobę Do każdej rezerwacjiPrzeloty do Podgoricy: Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 115zł/osobę Do każdej rezerwacji
istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  340 PLN - 32 kg -  460 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ichistnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  340 PLN - 32 kg -  460 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich
cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 95zł/osobę Do każdej rezerwacjicena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 95zł/osobę Do każdej rezerwacji
istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  340 PLN - 32 kg -  490 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ichistnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  340 PLN - 32 kg -  490 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich
cena będzie wyższa Poznań, Kraków, Wrocław (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż podręczny o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG -cena będzie wyższa Poznań, Kraków, Wrocław (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż podręczny o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG -
120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (od 16.03 - 31.05 i od 01.10-31.10)/ 265 PLN (od 01.06-30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (od 16.03 - 31.05 i od 01.10-31.10)/ 265 PLN (od 01.06-30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż
zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż podręczny ozostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż podręczny o
wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (od 16.03 - 31.05 i od 01.10-31.10)/ 265 PLNwadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (od 16.03 - 31.05 i od 01.10-31.10)/ 265 PLN
(od 01.06-30.09) Poznań, Katowice, Warszawa (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia(od 01.06-30.09) Poznań, Katowice, Warszawa (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia
bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 250 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już pobagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 250 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Przeloty do Tivat'u: Warszawa (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdejpotwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Przeloty do Tivat'u: Warszawa (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlinrezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin
Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 300 PLN - 23 kg - 335 PLN Uwaga! JeżeliBrandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 300 PLN - 23 kg - 335 PLN Uwaga! Jeżeli
bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kgbagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg
(56x45x25)(56x45x25)

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


