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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

AlbaniaAlbania
Riwiera AlbańskaRiwiera Albańska Monte CarloMonte Carlo  KatowiceKatowice 06.08.202106.08.2021

13.08.202113.08.2021 24992499   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TiranaTirana dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 07:25 - 09:2007:25 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TiranaTirana  do do KatowiceKatowice dnia dnia 13.08.202113.08.2021  godz.  godz. 10:20 - 12:2510:20 - 12:25
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: WloraWlora
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z widokiem na morze i miastoPokój 2 osobowy z widokiem na morze i miasto Odległość od plaży: Odległość od plaży: 255 m255 m

***+ Albania/Riwiera Albańska ***+ Albania/Riwiera Albańska 
ATUTYATUTY: : 
- ok. 300 m do plaży, serwis plażowy gra�s  - wygodne pokoje z nowym designem po renowacji z bezpłatną klimatyzacją i balkonem - świetna baza wypadowa na wycieczki po okolicy - wyżywienie All- ok. 300 m do plaży, serwis plażowy gra�s  - wygodne pokoje z nowym designem po renowacji z bezpłatną klimatyzacją i balkonem - świetna baza wypadowa na wycieczki po okolicy - wyżywienie All
Inclusive  Inclusive  
NASZYM ZDANIEMNASZYM ZDANIEM: : 
Hotel oferuje wysoki standard świadczonych usług. Posiada nowoczesne pokoje oraz taras widokowy, z którego można podziwiać piękne widoki. Zlokalizowany blisko centrum miasta Wlora. Jest idealnąHotel oferuje wysoki standard świadczonych usług. Posiada nowoczesne pokoje oraz taras widokowy, z którego można podziwiać piękne widoki. Zlokalizowany blisko centrum miasta Wlora. Jest idealną
opcją dla osób, które chcą skorzystać z atrakcji pobliskiego miasta, ale również dla tych, którzy pragną rodzinnych, beztroskich wakacji w opcji All Inclusive. opcją dla osób, które chcą skorzystać z atrakcji pobliskiego miasta, ale również dla tych, którzy pragną rodzinnych, beztroskich wakacji w opcji All Inclusive. 
POŁOŻENIEPOŁOŻENIE : : 
- ok. 300 m do najbliższej plaży z darmowym serwisem  - ok. 2 km do centrum miasta Wlora - ok. 900 m do najbliższego przystanku autobusowego - ok. 200 m do najbliższego minimarketu - ok. 150 km od- ok. 300 m do najbliższej plaży z darmowym serwisem  - ok. 2 km do centrum miasta Wlora - ok. 900 m do najbliższego przystanku autobusowego - ok. 200 m do najbliższego minimarketu - ok. 150 km od
lotniska W Tiranie (transfer do 4h) lotniska W Tiranie (transfer do 4h) 
PLAŻAPLAŻA: : 
Najbliższa plaża ok. 300 m od obiektu. Ciągnie się przez 2 km wzdłuż miasta Wlora, jest to piękna piaszczysta, szeroka plaża, uznawana za jedną z piękniejszych plaż w Albanii. Hotel posiada fragmentNajbliższa plaża ok. 300 m od obiektu. Ciągnie się przez 2 km wzdłuż miasta Wlora, jest to piękna piaszczysta, szeroka plaża, uznawana za jedną z piękniejszych plaż w Albanii. Hotel posiada fragment
prywatnej, zagospodarowanej plaży z własnymi leżakami i parasolami. Oferuje rozmaite formy aktywnego wypoczynku - są tutaj doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, w tym nurkowania czyprywatnej, zagospodarowanej plaży z własnymi leżakami i parasolami. Oferuje rozmaite formy aktywnego wypoczynku - są tutaj doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, w tym nurkowania czy
wędkowania. wędkowania. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCIDO DYSPOZYCJI GOŚCI: : 
Bezpłatnie - parking dla gości, recepcja, basen rekreacyjny z tarasem słonecznym (nowość na sezon 2019), bar, Internet Wi-Fi na terenie obiektu, sejf boxy dostępne na recepcji. Bezpłatnie - parking dla gości, recepcja, basen rekreacyjny z tarasem słonecznym (nowość na sezon 2019), bar, Internet Wi-Fi na terenie obiektu, sejf boxy dostępne na recepcji. 
POKOJEPOKOJE : : 
Zakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Ten 3-gwiazdkowy hotel posiada 40, 2-4 osobowych pokoi o metrażu ok. 28-30 m2. Wszystkie pokoje są nowocześnie urządzone i komfortowo wyposażoneZakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Ten 3-gwiazdkowy hotel posiada 40, 2-4 osobowych pokoi o metrażu ok. 28-30 m2. Wszystkie pokoje są nowocześnie urządzone i komfortowo wyposażone
(cżęść pokoi po kapitalnej renowacji w 2018). Każdy pokój posiada klimatyzację, lodówkę, TV lokalne, łazienkę z prysznicem oraz balkon z krzesełkami. Pokoje sprzątane są codziennie, pościel i ręczniki(cżęść pokoi po kapitalnej renowacji w 2018). Każdy pokój posiada klimatyzację, lodówkę, TV lokalne, łazienkę z prysznicem oraz balkon z krzesełkami. Pokoje sprzątane są codziennie, pościel i ręczniki
wymieniane co trzeci dzień. Pokoje z widokiem na morze posiadają widok centralny lub cżęściowy boczny widok na morze i miasto. Pokoje 4 osobowe nie posiadają widoku na morze. wymieniane co trzeci dzień. Pokoje z widokiem na morze posiadają widok centralny lub cżęściowy boczny widok na morze i miasto. Pokoje 4 osobowe nie posiadają widoku na morze. 
UDOGODNIENIAUDOGODNIENIA: : 
* Lodówka  * Klimatyzacja  * Tv lokalne * Wi Fi na terenie obiektu  * Codzienne sprzątanie pokoi  * Wymiana pościeli i ręczników co 3 dzień  * Pokoje z widokiem na morze  * Recepcja (możliwość* Lodówka  * Klimatyzacja  * Tv lokalne * Wi Fi na terenie obiektu  * Codzienne sprzątanie pokoi  * Wymiana pościeli i ręczników co 3 dzień  * Pokoje z widokiem na morze  * Recepcja (możliwość
wynajęcia sejf boxów) * Lobby  * Bar  * Basen zewnętrzny z tarasem * Brodzik dla dzieci wynajęcia sejf boxów) * Lobby  * Bar  * Basen zewnętrzny z tarasem * Brodzik dla dzieci 
WYŻYWIENIEWYŻYWIENIE : : 
All Inclusive - śniadania  (7.30-09.30), obiad (12.30-14.00), kolacje  (19.00-21.00), nieograniczona ilość napojów bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych tj.: piwo, wino białe i czerwone, rakija, woda, cola,All Inclusive - śniadania  (7.30-09.30), obiad (12.30-14.00), kolacje  (19.00-21.00), nieograniczona ilość napojów bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych tj.: piwo, wino białe i czerwone, rakija, woda, cola,
napój pomarańczowy ( 10.00-22.00).  Posiłki są serwowane. napój pomarańczowy ( 10.00-22.00).  Posiłki są serwowane. 
DODATKOWE INFORMACJEDODATKOWE INFORMACJE : : 
Brak udogodnień dla niepełnosprawnych. Brak udogodnień dla niepełnosprawnych. 
OBOWIĄZKOWE OPŁATYOBOWIĄZKOWE OPŁATY: : 
SAMOLOT: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 10 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta AUTOKAR / DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatneSAMOLOT: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 10 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta AUTOKAR / DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne
obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta 
CENA ZAWIERACENA ZAWIERA: : 
- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem
własnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) Oferta z przelotem: dlawłasnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) Oferta z przelotem: dla
przelotów czarterowych (LOT Charters,  Enter Air, Bulgarian Air Charters, Emirates, Fly Dubai): bagaż podręczny i bagaż rejestrowany w cenie (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) dlaprzelotów czarterowych (LOT Charters,  Enter Air, Bulgarian Air Charters, Emirates, Fly Dubai): bagaż podręczny i bagaż rejestrowany w cenie (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) dla
lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): LOT  bagaż podręczny 8 kg, Ryanair/Wizzair mały bagaż podręczny (40x30x20 cm) w cenie Nie dotyczy obozówlotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): LOT  bagaż podręczny 8 kg, Ryanair/Wizzair mały bagaż podręczny (40x30x20 cm) w cenie Nie dotyczy obozów
młodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagażmłodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagaż

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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rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe 
OFERTA NA TEST PCR/ANTYGENOWY DLA KLIENTÓW REGO-BISOFERTA NA TEST PCR/ANTYGENOWY DLA KLIENTÓW REGO-BIS : : 
Wszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty na testy PCR lub antygenowe na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w jednym z wymienionych naWszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty na testy PCR lub antygenowe na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w jednym z wymienionych na
stronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktówstronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktów
Diagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h�ps://wyniki.diag.pl/, również w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybraćDiagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h�ps://wyniki.diag.pl/, również w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybrać
jeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu (przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z ofertyjeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu (przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z oferty
proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie Organizatora. Oferta przeznaczona wyłącznie dla Klientów Rego-Bis. na dzień 01.07.2021 Albania - nie wymaga testów Bułgaria -proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie Organizatora. Oferta przeznaczona wyłącznie dla Klientów Rego-Bis. na dzień 01.07.2021 Albania - nie wymaga testów Bułgaria -
test PCR lub antygenowy Chorwacja - test PCR lub antygenowy Czarnogóra - nie wymaga testów Hiszpania - test PCR Macedonia Pólnocna - nie wymaga testów Turcja - test PCR lub antygenowytest PCR lub antygenowy Chorwacja - test PCR lub antygenowy Czarnogóra - nie wymaga testów Hiszpania - test PCR Macedonia Pólnocna - nie wymaga testów Turcja - test PCR lub antygenowy
Zjednoczone Emiraty Arabskie - test PCR Aktualne informacje dostępne na stronie Organizatora. Zjednoczone Emiraty Arabskie - test PCR Aktualne informacje dostępne na stronie Organizatora. 
SKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWYSKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY: : 
Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.). - składka TFP  jest obowiązkowa - składka TFP jest naliczana od każdego podróżnego biorącegoinnych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.). - składka TFP  jest obowiązkowa - składka TFP jest naliczana od każdego podróżnego biorącego
udział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozówudział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozów
młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). 
ROZSZERZONE UBEZPIECZENIE Bezpieczne Wakacje, Spokojne RezerwacjeROZSZERZONE UBEZPIECZENIE Bezpieczne Wakacje, Spokojne Rezerwacje: : 
Ubezpieczenie rozszerzone obowiązuje przy zakupie oferty Lato 2021 do 02.08.2021 i zawiera: a. ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii b. KL do 30 000 EUR, NNW do 3 000 EUR c.Ubezpieczenie rozszerzone obowiązuje przy zakupie oferty Lato 2021 do 02.08.2021 i zawiera: a. ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii b. KL do 30 000 EUR, NNW do 3 000 EUR c.
ubezpieczenie od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. ubezpieczenie od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. 
CENA NIE ZAWIERACENA NIE ZAWIERA: : 
- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia (dotyczy oferty z dojazdem- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia (dotyczy oferty z dojazdem
własnym - możliwość dokupienia w datach pobytu) Oferta z przelotem: dla lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): bagaż rejestrowany dodatkowowłasnym - możliwość dokupienia w datach pobytu) Oferta z przelotem: dla lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): bagaż rejestrowany dodatkowo
płatny LOT do 23kg (RT) 250 PLN/os Wizzair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os; do 32kg (RT) 490 pln/os Wizz Priority - pierwszeństwo wejścia na pokład + dodatkowa walizka do 10 kg (RT)płatny LOT do 23kg (RT) 250 PLN/os Wizzair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os; do 32kg (RT) 490 pln/os Wizz Priority - pierwszeństwo wejścia na pokład + dodatkowa walizka do 10 kg (RT)
190 pln/os Ryanair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 190 pln/os Ryanair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJIDODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJI: : 
Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju,Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju,
w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscuw którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu
zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe kosztyzakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty
zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę.zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę.
Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania sięUbezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania się
kwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane zkwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z
obowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramachobowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach
imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związanąimprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną
z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000
euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. 
REZERWACJE "DO POTWIERDZENIA"REZERWACJE "DO POTWIERDZENIA": : 
Oferty, w których pokoje oznaczone są kodem PKT, podlegają innym zasadom zakładania rezerwacji (szczegóły poniżej) zaliczkowania oraz nie są objętę aktualną promocją. Rezerwacje, w których przelotOferty, w których pokoje oznaczone są kodem PKT, podlegają innym zasadom zakładania rezerwacji (szczegóły poniżej) zaliczkowania oraz nie są objętę aktualną promocją. Rezerwacje, w których przelot
oparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po założeniu muszą zostać potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wpłata zaliczki (29% wartości ceny imprezy) woparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po założeniu muszą zostać potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wpłata zaliczki (29% wartości ceny imprezy) w
momencie założenia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzależniona jest od AKTUALNEJ ceny przewoźnika, zatem może ulec zmianie w trakcie zakładania lub w momenciemomencie założenia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzależniona jest od AKTUALNEJ ceny przewoźnika, zatem może ulec zmianie w trakcie zakładania lub w momencie
potwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawią się wyżej opisane różnice w cenie, Organizator będzie się kontaktował z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowejpotwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawią się wyżej opisane różnice w cenie, Organizator będzie się kontaktował z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowej
ceny. WAŻNE: prosimy o uważne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe są płatne.ceny. WAŻNE: prosimy o uważne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe są płatne.
Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
POKOJE PROMOCYJNEPOKOJE PROMOCYJNE : : 
Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. 
WAŻNE INFORMACJEWAŻNE INFORMACJE : : 
Zawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarciaZawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia
umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 
INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMIINFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMI: : 
Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, daneInformacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane
osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeliosobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli
drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) 
POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO ALBANIIPOWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO ALBANII: : 
1.Dziewicza przyroda - pierwotne górskie krajobrazy, gdzie znajduje się śródziemnomorskie wybrzeże z połączeniem dwóch mórz - Jońskiego i Adriatyckiego. Góry obejmują dwie trzecie powierzchni kraju, a1.Dziewicza przyroda - pierwotne górskie krajobrazy, gdzie znajduje się śródziemnomorskie wybrzeże z połączeniem dwóch mórz - Jońskiego i Adriatyckiego. Góry obejmują dwie trzecie powierzchni kraju, a
po ich zboczach wiją się górskie rzeczki urozmaicając surowy krajobraz. 2. Ciekawa historia ukryta w starożytnych miastach i zabytkach. Terytorium Albanii znajdowało się pod panowaniem rzymskim ipo ich zboczach wiją się górskie rzeczki urozmaicając surowy krajobraz. 2. Ciekawa historia ukryta w starożytnych miastach i zabytkach. Terytorium Albanii znajdowało się pod panowaniem rzymskim i
bizantyjskim, czego odzwierciedlenie widać podczas zwiedzania ukrytych skarbów, jakie oferuje. Na szczególną uwagę zasługują Butrint, Berat Miasto Tysiąca Okien", Gjirokastra Miasto Tysiąca Schodów" -bizantyjskim, czego odzwierciedlenie widać podczas zwiedzania ukrytych skarbów, jakie oferuje. Na szczególną uwagę zasługują Butrint, Berat Miasto Tysiąca Okien", Gjirokastra Miasto Tysiąca Schodów" -
wszystkie wpisane na listę UNESCO. 3. Albańczycy mimo wielu historycznych zawirowań wciąż cenią sobie tradycję ponad wszystko. Odwiedzając ten kraj można odnieść wrażenie jakby ktoś wcisnąłwszystkie wpisane na listę UNESCO. 3. Albańczycy mimo wielu historycznych zawirowań wciąż cenią sobie tradycję ponad wszystko. Odwiedzając ten kraj można odnieść wrażenie jakby ktoś wcisnął
przycisk pauza". Życie toczy się spokojnym rytmem, na ulicach osiołki ciągną wozy, kobiety przygotowują tradycyjne posiłki. To fascynujące spojrzenie na inne tempo życia, które zostało w dużej mierzeprzycisk pauza". Życie toczy się spokojnym rytmem, na ulicach osiołki ciągną wozy, kobiety przygotowują tradycyjne posiłki. To fascynujące spojrzenie na inne tempo życia, które zostało w dużej mierze
zapomniane i porzucone we współczesnym świecie... 4. Albańska gościnność - niezwykle gościnni i serdeczni mieszkańcy, którzy służą pomocą na każdym kroku. Częstują tradycyjnymi potrawami, chwalą sięzapomniane i porzucone we współczesnym świecie... 4. Albańska gościnność - niezwykle gościnni i serdeczni mieszkańcy, którzy służą pomocą na każdym kroku. Częstują tradycyjnymi potrawami, chwalą się
swoim krajem, z którego są dumni. 5. Albania = przygoda. To z pewnością najbardziej egzotyczny kraj półwyspu bałkańskiego. Można spędzić tutaj wakacje z dala od cywilizacji, na pięknych, odosobnionychswoim krajem, z którego są dumni. 5. Albania = przygoda. To z pewnością najbardziej egzotyczny kraj półwyspu bałkańskiego. Można spędzić tutaj wakacje z dala od cywilizacji, na pięknych, odosobnionych
plażach. Wyjątkowe miejsce również dla pasjonatów górskich wycieczek oraz kolarstwa, wielbicieli ra�ingu i spływów kajakowych. plażach. Wyjątkowe miejsce również dla pasjonatów górskich wycieczek oraz kolarstwa, wielbicieli ra�ingu i spływów kajakowych. 
ALBANIAALBANIA: : 
Albania to niewielki kraj, ale oferujący wiele do zrobienia i zobaczenia. To państwo o powierzchni zaledwie 10% terytorium Polski może poszczycić się pięknymi krajobrazami i cudownymi plażami, a jejAlbania to niewielki kraj, ale oferujący wiele do zrobienia i zobaczenia. To państwo o powierzchni zaledwie 10% terytorium Polski może poszczycić się pięknymi krajobrazami i cudownymi plażami, a jej
długie wybrzeże należy do najpiękniejszych na świecie. Graniczy z Macedonią Północną, Kosowem, Czarnogórą oraz Grecją. Ciągle nieodkryta i prawie całkowicie nieskażona, z roku na rok zyskuje corazdługie wybrzeże należy do najpiękniejszych na świecie. Graniczy z Macedonią Północną, Kosowem, Czarnogórą oraz Grecją. Ciągle nieodkryta i prawie całkowicie nieskażona, z roku na rok zyskuje coraz
większą popularność. Co zatem warto zobaczyć w Albanii? Za wizytówkę Albanii uznaje się górskie pejzaże i dziką naturę. Góry na północy kraju są skaliste, surowe, mieszkańcy nazywali je Góramiwiększą popularność. Co zatem warto zobaczyć w Albanii? Za wizytówkę Albanii uznaje się górskie pejzaże i dziką naturę. Góry na północy kraju są skaliste, surowe, mieszkańcy nazywali je Górami
Przeklętymi. Krajobrazową atrakcją jest również z pewnością przełęcz Llogara - dawny trakt Juliusza Cezara. Tą właśnie drogą cesarz rzymski przemieszał się na podbój Pompei. Dziś jest to ulubiona trasaPrzeklętymi. Krajobrazową atrakcją jest również z pewnością przełęcz Llogara - dawny trakt Juliusza Cezara. Tą właśnie drogą cesarz rzymski przemieszał się na podbój Pompei. Dziś jest to ulubiona trasa
widokowa motocyklistów z całego świata. Albania pełna jest zabytkowych miast, za jedno z najstarszych uznawany jest Berat. Zlokalizowany w samym sercu kraju, nazywany Miastem Tysiąca Okien", łączywidokowa motocyklistów z całego świata. Albania pełna jest zabytkowych miast, za jedno z najstarszych uznawany jest Berat. Zlokalizowany w samym sercu kraju, nazywany Miastem Tysiąca Okien", łączy
w sobie mieszankę architektury osmańskiej i albańskiej. Gjirokastra - miasto muzeum", wpisane na listę UNESCO. Unikalna architektura okresu osmańskiego z domami niczym małe zamki przenosi ww sobie mieszankę architektury osmańskiej i albańskiej. Gjirokastra - miasto muzeum", wpisane na listę UNESCO. Unikalna architektura okresu osmańskiego z domami niczym małe zamki przenosi w
czasie! Butrint, miasto, które jest stanowiskiemczasie! Butrint, miasto, które jest stanowiskiem
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archeologicznym. Można podziwiać w nim pozostałości po wielkich antycznych kulturach - greckiej i rzymskiej. Poza licznymi zabytkami i starożytnymi miastami Albania to ojczyzna jednego z piękniejszych iarcheologicznym. Można podziwiać w nim pozostałości po wielkich antycznych kulturach - greckiej i rzymskiej. Poza licznymi zabytkami i starożytnymi miastami Albania to ojczyzna jednego z piękniejszych i
dłuższych wybrzeży morskich. Natomiast najważniejszym punktem Albańskiej Riwiery są Albańskie Karaiby. Jest to grupa trzech małych wysepek, na które można dostać się wyłącznie łodzią z małegodłuższych wybrzeży morskich. Natomiast najważniejszym punktem Albańskiej Riwiery są Albańskie Karaiby. Jest to grupa trzech małych wysepek, na które można dostać się wyłącznie łodzią z małego
miasteczka Ksamil. Będąc już w tym miejscu koniecznie zobaczyć trzeba również Blue Eye, którego lazur zachwyca oczy. miasteczka Ksamil. Będąc już w tym miejscu koniecznie zobaczyć trzeba również Blue Eye, którego lazur zachwyca oczy. 
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDUWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU : : 
- Przejazd/przelot do Albanii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu - dokument musi być ważny minimum 3 miesięcy (od daty powrotu do Polski) - W przypadku wylotów do Albanii- Przejazd/przelot do Albanii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu - dokument musi być ważny minimum 3 miesięcy (od daty powrotu do Polski) - W przypadku wylotów do Albanii
południowej, przelot realizowany jest na Korfu + przeprawa promowa (prom lub wodolot) do Sarandy - w celu usprawnienia kontroli celnej, prosimy o przesyłanie danych z dokumentów (dowód lubpołudniowej, przelot realizowany jest na Korfu + przeprawa promowa (prom lub wodolot) do Sarandy - w celu usprawnienia kontroli celnej, prosimy o przesyłanie danych z dokumentów (dowód lub
paszport) dla wylotów na Korfu i przejazdów autokarowych - Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinienpaszport) dla wylotów na Korfu i przejazdów autokarowych - Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien
zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Takizawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki
sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

AlbaniaAlbania
Wybrzeże JońskieWybrzeże Jońskie Mediterrane (Saranda)Mediterrane (Saranda)  KatowiceKatowice 06.08.202106.08.2021

13.08.202113.08.2021 26592659   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TiranaTirana dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 07:25 - 09:2007:25 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TiranaTirana  do do KatowiceKatowice dnia dnia 13.08.202113.08.2021  godz.  godz. 10:20 - 12:2510:20 - 12:25
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: SarandaSaranda
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy Standard z widokiem na morzePokój 2 osobowy Standard z widokiem na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 313 m313 m

**** Albania/Wybrzeże Jońskie **** Albania/Wybrzeże Jońskie 
ATUTYATUTY: : 
- świetna lokalizacja z widokiem na Sarandę  - Basen z brodzikiem dla dzieci - All Inclusive w formie bufetu  - świetna baza wypadowa dla osób lubiących zwiedzać - świetna lokalizacja z widokiem na Sarandę  - Basen z brodzikiem dla dzieci - All Inclusive w formie bufetu  - świetna baza wypadowa dla osób lubiących zwiedzać 
NASZYM ZDANIEMNASZYM ZDANIEM: : 
Nowoczesny hotel z przepięknym widokiem na Sarandę, bardzo dobre miejsce dla rodzin z dziećmi oraz osób ceniących sobie wygodę formuły all inclusive. Do tego duży basen hotelowy i odnowione,Nowoczesny hotel z przepięknym widokiem na Sarandę, bardzo dobre miejsce dla rodzin z dziećmi oraz osób ceniących sobie wygodę formuły all inclusive. Do tego duży basen hotelowy i odnowione,
wygodne pokoje. wygodne pokoje. 
POŁOŻENIEPOŁOŻENIE : : 
- ok. 1,4km do najbliższej plaży  - ok. 300 m do nadmorskiej promenady, gdzie znajdują się liczne sklepy, bankomaty, banki, kantory, knajpki, restauracje i dyskoteki - bliska odległość Sarandy  - ok. 700 m do- ok. 1,4km do najbliższej plaży  - ok. 300 m do nadmorskiej promenady, gdzie znajdują się liczne sklepy, bankomaty, banki, kantory, knajpki, restauracje i dyskoteki - bliska odległość Sarandy  - ok. 700 m do
przystanku autobusowego  - ok. 2 km do portu - ok. 200 m do najbliższego marketu - ok. 270 km do stolicy Albanii - Tirany  - ok. 13km do miasteczka Ksamil- do jednej z najpiękniejszych plaży w Albanii -przystanku autobusowego  - ok. 2 km do portu - ok. 200 m do najbliższego marketu - ok. 270 km do stolicy Albanii - Tirany  - ok. 13km do miasteczka Ksamil- do jednej z najpiękniejszych plaży w Albanii -
Bora-Bora - ok. 38 km od lotniska na Korfu Bora-Bora - ok. 38 km od lotniska na Korfu 
PLAŻAPLAŻA: : 
Publiczna plaża, żwirkowo-kamienista, oddalona od obiektu o ok. 1,4 km. Ciągnie się wzdłuż lokalnej promenady z kafejkami. Serwis plażowy dodatkowo płatny (ok. 500 leków za zestaw). Prowadzi do niejPubliczna plaża, żwirkowo-kamienista, oddalona od obiektu o ok. 1,4 km. Ciągnie się wzdłuż lokalnej promenady z kafejkami. Serwis plażowy dodatkowo płatny (ok. 500 leków za zestaw). Prowadzi do niej
ulica oraz schody. ulica oraz schody. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCIDO DYSPOZYCJI GOŚCI: : 
Bezpłatne - recepcja czynna 24h, winda, lobby, Internet w całym obiekcie, basen z częścią brodzikową oraz bezpłatnymi leżakami i parasolami, plac zabaw z huśtawkami i trampoliną, bilard, piłkarzyki, pingBezpłatne - recepcja czynna 24h, winda, lobby, Internet w całym obiekcie, basen z częścią brodzikową oraz bezpłatnymi leżakami i parasolami, plac zabaw z huśtawkami i trampoliną, bilard, piłkarzyki, ping
pong, duży parking przed hotelem.  Dodatkowo płatne - wypożyczalnia samochodów i rowerów.  pong, duży parking przed hotelem.  Dodatkowo płatne - wypożyczalnia samochodów i rowerów.  
DLA DZIECIDLA DZIECI: : 
Plac zabaw, trampolina, brodzik.  Plac zabaw, trampolina, brodzik.  
POKOJEPOKOJE : : 
Zakwaterowanie - 14:00 Wykwaterowanie - 11:00 (dla samolotu); 10:00 (dla autokaru) Hotel posiada 60 komfortowych, klimatyzowanych pokoi. 2, 3, 4 osobowe pokoje z możliwością dostawki (dostępneZakwaterowanie - 14:00 Wykwaterowanie - 11:00 (dla samolotu); 10:00 (dla autokaru) Hotel posiada 60 komfortowych, klimatyzowanych pokoi. 2, 3, 4 osobowe pokoje z możliwością dostawki (dostępne
łóżeczko dla dziecka). Wyposażone są w łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarką do włosów. Posiadają także TV, szafę, lodówkę, czajnik, sejf oraz balkon. Istnieje możliwość wyboru pokoju z widokiem nałóżeczko dla dziecka). Wyposażone są w łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarką do włosów. Posiadają także TV, szafę, lodówkę, czajnik, sejf oraz balkon. Istnieje możliwość wyboru pokoju z widokiem na
morze (za dodatkową opłatą, wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji w Polsce). Możliwe zakwaterowanie 5 osób w pokoju - oferta na zapytanie. morze (za dodatkową opłatą, wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji w Polsce). Możliwe zakwaterowanie 5 osób w pokoju - oferta na zapytanie. 
UDOGODNIENIAUDOGODNIENIA: : 
* Suszarka  * Winda  * Czajnik * Lodówka  * TV * Sejf  * Łóżeczko dla dziecka  * Sejf w pokoju  * Klimatyzacja indywidualna  * Duży parking przed hotelem  * Publiczna plaża  * Serwis plażowy (500 leków* Suszarka  * Winda  * Czajnik * Lodówka  * TV * Sejf  * Łóżeczko dla dziecka  * Sejf w pokoju  * Klimatyzacja indywidualna  * Duży parking przed hotelem  * Publiczna plaża  * Serwis plażowy (500 leków
za zestaw) * Bar all inclusive w budynku, płatny bar przy basenie, restauracja all inclusive * Zewnętrzny basen z brodzikiem  * Kantor ok. 650 metrów  * 200 m do marketu za zestaw) * Bar all inclusive w budynku, płatny bar przy basenie, restauracja all inclusive * Zewnętrzny basen z brodzikiem  * Kantor ok. 650 metrów  * 200 m do marketu 
WYŻYWIENIEWYŻYWIENIE : : 
All Inclusive  Bufet, śniadania 07.30-09.30 (jajka w formie jajecznicy, omletów, sadzone, pomidory, ogórki, płatki śniadaniowe, mleko, chleb, dżemy, masło, nutella, sery, wędliny, kiełbaski), obiad 12.30-All Inclusive  Bufet, śniadania 07.30-09.30 (jajka w formie jajecznicy, omletów, sadzone, pomidory, ogórki, płatki śniadaniowe, mleko, chleb, dżemy, masło, nutella, sery, wędliny, kiełbaski), obiad 12.30-
14.00 ( dwie zupy, dwa rodzaje mięs, ryż z warzywami, makaron z dodatkami, grillowane warzywa, dwa rodzaje sałatek, deser) kolacja 19.00-21.00 (ryby, dwa rodzaje sałatek, makaron, ryż, mięso) Bar all14.00 ( dwie zupy, dwa rodzaje mięs, ryż z warzywami, makaron z dodatkami, grillowane warzywa, dwa rodzaje sałatek, deser) kolacja 19.00-21.00 (ryby, dwa rodzaje sałatek, makaron, ryż, mięso) Bar all
inclusive w budynku, płatny bar przy basenie, restauracja all inclusive.  Bufet z przekąskami w godzinach 16.00-17.00. W godzinach 09.30-21.30 nielimitowana ilość napojów bezalkoholowych oraz lokalnychinclusive w budynku, płatny bar przy basenie, restauracja all inclusive.  Bufet z przekąskami w godzinach 16.00-17.00. W godzinach 09.30-21.30 nielimitowana ilość napojów bezalkoholowych oraz lokalnych
alkoholowych. Dieta bezglutenowa, wegetariańska, dla alergików na zapytanie. alkoholowych. Dieta bezglutenowa, wegetariańska, dla alergików na zapytanie. 
DODATKOWE INFORMACJEDODATKOWE INFORMACJE : : 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych (winda, podjazdy przy głównym wejściu), pomieszczenie ogólnodostępne przy placu zabaw, wypożyczalnia samochodów (300 metrów), wypożyczalnia rowerów (1,6Udogodnienia dla niepełnosprawnych (winda, podjazdy przy głównym wejściu), pomieszczenie ogólnodostępne przy placu zabaw, wypożyczalnia samochodów (300 metrów), wypożyczalnia rowerów (1,6
km). km). 
OBOWIĄZKOWE OPŁATYOBOWIĄZKOWE OPŁATY: : 
AUTOKAR: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt w autokarze  DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne obowiązkowoAUTOKAR: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt w autokarze  DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne obowiązkowo
raz na pobyt u rezydenta SAMOLOT  W PRZYPADKU PRZELOTÓW NA KORFU: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa, przeprawa promowa 50 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydentaraz na pobyt u rezydenta SAMOLOT  W PRZYPADKU PRZELOTÓW NA KORFU: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa, przeprawa promowa 50 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta
SAMOLOT  W PRZYPADKU PRZELOTÓW DO TIRANY: Taksa klimatyczna +SAMOLOT  W PRZYPADKU PRZELOTÓW DO TIRANY: Taksa klimatyczna +

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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Opłata meldunkowa, 20 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta Opłata meldunkowa, 20 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta 
TRANSFER LOTNISKO-HOTELTRANSFER LOTNISKO-HOTEL: : 
W przypadku przelotu na Korfu, transfer organizowany jest odrazu po wylądowaniu. Następuje przejazd do portu gdzie czeka podstawiony prom/wodolot, którym odbędzie transfer do Albanii. W przypadku przelotu na Korfu, transfer organizowany jest odrazu po wylądowaniu. Następuje przejazd do portu gdzie czeka podstawiony prom/wodolot, którym odbędzie transfer do Albanii. 
CENA ZAWIERACENA ZAWIERA: : 
- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem
własnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) Oferta z przelotem: dlawłasnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) Oferta z przelotem: dla
przelotów czarterowych (LOT Charters,  Enter Air, Bulgarian Air Charters, Emirates, Fly Dubai): bagaż podręczny i bagaż rejestrowany w cenie (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) dlaprzelotów czarterowych (LOT Charters,  Enter Air, Bulgarian Air Charters, Emirates, Fly Dubai): bagaż podręczny i bagaż rejestrowany w cenie (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) dla
lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): LOT  bagaż podręczny 8 kg, Ryanair/Wizzair mały bagaż podręczny (40x30x20 cm) w cenie Nie dotyczy obozówlotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): LOT  bagaż podręczny 8 kg, Ryanair/Wizzair mały bagaż podręczny (40x30x20 cm) w cenie Nie dotyczy obozów
młodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagaż rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe młodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagaż rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe 
OFERTA NA TEST PCR/ANTYGENOWY DLA KLIENTÓW REGO-BISOFERTA NA TEST PCR/ANTYGENOWY DLA KLIENTÓW REGO-BIS : : 
Wszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty na testy PCR lub antygenowe na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w jednym z wymienionych naWszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty na testy PCR lub antygenowe na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w jednym z wymienionych na
stronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktówstronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktów
Diagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h�ps://wyniki.diag.pl/, również w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybraćDiagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h�ps://wyniki.diag.pl/, również w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybrać
jeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu (przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z ofertyjeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu (przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z oferty
proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie Organizatora. Oferta przeznaczona wyłącznie dla Klientów Rego-Bis. na dzień 01.07.2021 Albania - nie wymaga testów Bułgaria -proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie Organizatora. Oferta przeznaczona wyłącznie dla Klientów Rego-Bis. na dzień 01.07.2021 Albania - nie wymaga testów Bułgaria -
test PCR lub antygenowy Chorwacja - test PCR lub antygenowy Czarnogóra - nie wymaga testów Hiszpania - test PCR Macedonia Pólnocna - nie wymaga testów Turcja - test PCR lub antygenowytest PCR lub antygenowy Chorwacja - test PCR lub antygenowy Czarnogóra - nie wymaga testów Hiszpania - test PCR Macedonia Pólnocna - nie wymaga testów Turcja - test PCR lub antygenowy
Zjednoczone Emiraty Arabskie - test PCR Aktualne informacje dostępne na stronie Organizatora. Zjednoczone Emiraty Arabskie - test PCR Aktualne informacje dostępne na stronie Organizatora. 
CENA NIE ZAWIERACENA NIE ZAWIERA: : 
- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia (dotyczy oferty z dojazdem- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia (dotyczy oferty z dojazdem
własnym - możliwość dokupienia w datach pobytu) Oferta z przelotem: dla lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): bagaż rejestrowany dodatkowowłasnym - możliwość dokupienia w datach pobytu) Oferta z przelotem: dla lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): bagaż rejestrowany dodatkowo
płatny LOT do 23kg (RT) 250 PLN/os Wizzair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os; do 32kg (RT) 490 pln/os Wizz Priority - pierwszeństwo wejścia na pokład + dodatkowa walizka do 10 kg (RT)płatny LOT do 23kg (RT) 250 PLN/os Wizzair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os; do 32kg (RT) 490 pln/os Wizz Priority - pierwszeństwo wejścia na pokład + dodatkowa walizka do 10 kg (RT)
190 pln/os Ryanair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 190 pln/os Ryanair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
ROZSZERZONE UBEZPIECZENIE Bezpieczne Wakacje, Spokojne RezerwacjeROZSZERZONE UBEZPIECZENIE Bezpieczne Wakacje, Spokojne Rezerwacje: : 
Ubezpieczenie rozszerzone obowiązuje przy zakupie oferty Lato 2021 do 02.08.2021 i zawiera: a. ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii b. KL do 30 000 EUR, NNW do 3 000 EUR c.Ubezpieczenie rozszerzone obowiązuje przy zakupie oferty Lato 2021 do 02.08.2021 i zawiera: a. ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii b. KL do 30 000 EUR, NNW do 3 000 EUR c.
ubezpieczenie od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. ubezpieczenie od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. 
SKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWYSKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY: : 
Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.). - składka TFP  jest obowiązkowa - składka TFP jest naliczana od każdego podróżnego biorącegoinnych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.). - składka TFP  jest obowiązkowa - składka TFP jest naliczana od każdego podróżnego biorącego
udział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozówudział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozów
młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJIDODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJI: : 
Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju,Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju,
w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscuw którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu
zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe kosztyzakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty
zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę.zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę.
Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania sięUbezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania się
kwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane zkwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z
obowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramachobowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach
imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związanąimprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną
z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000
euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. 
REZERWACJE "DO POTWIERDZENIA"REZERWACJE "DO POTWIERDZENIA": : 
Oferty, w których pokoje oznaczone są kodem PKT, podlegają innym zasadom zakładania rezerwacji (szczegóły poniżej) zaliczkowania oraz nie są objętę aktualną promocją. Rezerwacje, w których przelotOferty, w których pokoje oznaczone są kodem PKT, podlegają innym zasadom zakładania rezerwacji (szczegóły poniżej) zaliczkowania oraz nie są objętę aktualną promocją. Rezerwacje, w których przelot
oparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po założeniu muszą zostać potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wpłata zaliczki (29% wartości ceny imprezy) woparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po założeniu muszą zostać potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wpłata zaliczki (29% wartości ceny imprezy) w
momencie założenia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzależniona jest od AKTUALNEJ ceny przewoźnika, zatem może ulec zmianie w trakcie zakładania lub w momenciemomencie założenia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzależniona jest od AKTUALNEJ ceny przewoźnika, zatem może ulec zmianie w trakcie zakładania lub w momencie
potwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawią się wyżej opisane różnice w cenie, Organizator będzie się kontaktował z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowejpotwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawią się wyżej opisane różnice w cenie, Organizator będzie się kontaktował z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowej
ceny. WAŻNE: prosimy o uważne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe są płatne.ceny. WAŻNE: prosimy o uważne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe są płatne.
Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
POKOJE PROMOCYJNEPOKOJE PROMOCYJNE : : 
Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. 
WAŻNE INFORMACJEWAŻNE INFORMACJE : : 
Zawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarciaZawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia
umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 
INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMIINFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMI: : 
Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, daneInformacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane
osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeliosobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli
drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) 
POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO ALBANIIPOWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO ALBANII: : 
1.Dziewicza przyroda - pierwotne górskie krajobrazy, gdzie znajduje się śródziemnomorskie wybrzeże z połączeniem dwóch mórz - Jońskiego i Adriatyckiego. Góry obejmują dwie trzecie powierzchni kraju, a1.Dziewicza przyroda - pierwotne górskie krajobrazy, gdzie znajduje się śródziemnomorskie wybrzeże z połączeniem dwóch mórz - Jońskiego i Adriatyckiego. Góry obejmują dwie trzecie powierzchni kraju, a
po ich zboczach wiją się górskie rzeczki urozmaicając surowy krajobraz. 2. Ciekawa historia ukryta w starożytnych miastach i zabytkach. Terytorium Albanii znajdowało się pod panowaniem rzymskim ipo ich zboczach wiją się górskie rzeczki urozmaicając surowy krajobraz. 2. Ciekawa historia ukryta w starożytnych miastach i zabytkach. Terytorium Albanii znajdowało się pod panowaniem rzymskim i
bizantyjskim, czego odzwierciedlenie widać podczas zwiedzania ukrytych skarbów, jakie oferuje. Na szczególną uwagę zasługują Butrint, Berat Miasto Tysiąca Okien", Gjirokastra Miasto Tysiąca Schodów" -bizantyjskim, czego odzwierciedlenie widać podczas zwiedzania ukrytych skarbów, jakie oferuje. Na szczególną uwagę zasługują Butrint, Berat Miasto Tysiąca Okien", Gjirokastra Miasto Tysiąca Schodów" -
wszystkie wpisane na listę UNESCO. 3. Albańczycy mimo wielu historycznych zawirowań wciąż cenią sobie tradycję ponad wszystko. Odwiedzając ten kraj można odnieść wrażenie jakby ktoś wcisnąłwszystkie wpisane na listę UNESCO. 3. Albańczycy mimo wielu historycznych zawirowań wciąż cenią sobie tradycję ponad wszystko. Odwiedzając ten kraj można odnieść wrażenie jakby ktoś wcisnął
przycisk pauza". Życie toczy się spokojnym rytmem, na ulicach osiołki ciągną wozy, kobiety przygotowują tradycyjne posiłki. To fascynujące spojrzenie na inne tempo życia, które zostało w dużej mierzeprzycisk pauza". Życie toczy się spokojnym rytmem, na ulicach osiołki ciągną wozy, kobiety przygotowują tradycyjne posiłki. To fascynujące spojrzenie na inne tempo życia, które zostało w dużej mierze
zapomniane i porzucone we współczesnym świecie... 4. Albańska gościnność - niezwykle gościnni i serdeczni mieszkańcy, którzy służą pomocą na każdym kroku. Częstują tradycyjnymi potrawami, chwalą sięzapomniane i porzucone we współczesnym świecie... 4. Albańska gościnność - niezwykle gościnni i serdeczni mieszkańcy, którzy służą pomocą na każdym kroku. Częstują tradycyjnymi potrawami, chwalą się
swoim krajem, z którego są dumni. 5. Albania = przygoda. To z pewnością najbardziej egzotyczny kraj półwyspu bałkańskiego. Można spędzićswoim krajem, z którego są dumni. 5. Albania = przygoda. To z pewnością najbardziej egzotyczny kraj półwyspu bałkańskiego. Można spędzić
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tutaj wakacje z dala od cywilizacji, na pięknych, odosobnionych plażach. Wyjątkowe miejsce również dla pasjonatów górskich wycieczek oraz kolarstwa, wielbicieli ra�ingu i spływów kajakowych. tutaj wakacje z dala od cywilizacji, na pięknych, odosobnionych plażach. Wyjątkowe miejsce również dla pasjonatów górskich wycieczek oraz kolarstwa, wielbicieli ra�ingu i spływów kajakowych. 
ALBANIAALBANIA: : 
Albania to niewielki kraj, ale oferujący wiele do zrobienia i zobaczenia. To państwo o powierzchni zaledwie 10% terytorium Polski może poszczycić się pięknymi krajobrazami i cudownymi plażami, a jejAlbania to niewielki kraj, ale oferujący wiele do zrobienia i zobaczenia. To państwo o powierzchni zaledwie 10% terytorium Polski może poszczycić się pięknymi krajobrazami i cudownymi plażami, a jej
długie wybrzeże należy do najpiękniejszych na świecie. Graniczy z Macedonią Północną, Kosowem, Czarnogórą oraz Grecją. Ciągle nieodkryta i prawie całkowicie nieskażona, z roku na rok zyskuje corazdługie wybrzeże należy do najpiękniejszych na świecie. Graniczy z Macedonią Północną, Kosowem, Czarnogórą oraz Grecją. Ciągle nieodkryta i prawie całkowicie nieskażona, z roku na rok zyskuje coraz
większą popularność. Co zatem warto zobaczyć w Albanii? Za wizytówkę Albanii uznaje się górskie pejzaże i dziką naturę. Góry na północy kraju są skaliste, surowe, mieszkańcy nazywali je Góramiwiększą popularność. Co zatem warto zobaczyć w Albanii? Za wizytówkę Albanii uznaje się górskie pejzaże i dziką naturę. Góry na północy kraju są skaliste, surowe, mieszkańcy nazywali je Górami
Przeklętymi. Krajobrazową atrakcją jest również z pewnością przełęcz Llogara - dawny trakt Juliusza Cezara. Tą właśnie drogą cesarz rzymski przemieszał się na podbój Pompei. Dziś jest to ulubiona trasaPrzeklętymi. Krajobrazową atrakcją jest również z pewnością przełęcz Llogara - dawny trakt Juliusza Cezara. Tą właśnie drogą cesarz rzymski przemieszał się na podbój Pompei. Dziś jest to ulubiona trasa
widokowa motocyklistów z całego świata. Albania pełna jest zabytkowych miast, za jedno z najstarszych uznawany jest Berat. Zlokalizowany w samym sercu kraju, nazywany Miastem Tysiąca Okien", łączywidokowa motocyklistów z całego świata. Albania pełna jest zabytkowych miast, za jedno z najstarszych uznawany jest Berat. Zlokalizowany w samym sercu kraju, nazywany Miastem Tysiąca Okien", łączy
w sobie mieszankę architektury osmańskiej i albańskiej. Gjirokastra - miasto muzeum", wpisane na listę UNESCO. Unikalna architektura okresu osmańskiego z domami niczym małe zamki przenosi ww sobie mieszankę architektury osmańskiej i albańskiej. Gjirokastra - miasto muzeum", wpisane na listę UNESCO. Unikalna architektura okresu osmańskiego z domami niczym małe zamki przenosi w
czasie! Butrint, miasto, które jest stanowiskiem archeologicznym. Można podziwiać w nim pozostałości po wielkich antycznych kulturach - greckiej i rzymskiej. Poza licznymi zabytkami i starożytnymiczasie! Butrint, miasto, które jest stanowiskiem archeologicznym. Można podziwiać w nim pozostałości po wielkich antycznych kulturach - greckiej i rzymskiej. Poza licznymi zabytkami i starożytnymi
miastami Albania to ojczyzna jednego z piękniejszych i dłuższych wybrzeży morskich. Natomiast najważniejszym punktem Albańskiej Riwiery są Albańskie Karaiby. Jest to grupa trzech małych wysepek, namiastami Albania to ojczyzna jednego z piękniejszych i dłuższych wybrzeży morskich. Natomiast najważniejszym punktem Albańskiej Riwiery są Albańskie Karaiby. Jest to grupa trzech małych wysepek, na
które można dostać się wyłącznie łodzią z małego miasteczka Ksamil. Będąc już w tym miejscu koniecznie zobaczyć trzeba również Blue Eye, którego lazur zachwyca oczy. które można dostać się wyłącznie łodzią z małego miasteczka Ksamil. Będąc już w tym miejscu koniecznie zobaczyć trzeba również Blue Eye, którego lazur zachwyca oczy. 
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDUWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU : : 
- Przejazd/przelot do Albanii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu - dokument musi być ważny minimum 3 miesięcy (od daty powrotu do Polski) - W przypadku wylotów do Albanii- Przejazd/przelot do Albanii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu - dokument musi być ważny minimum 3 miesięcy (od daty powrotu do Polski) - W przypadku wylotów do Albanii
południowej, przelot realizowany jest na Korfu + przeprawa promowa (prom lub wodolot) do Sarandy - w celu usprawnienia kontroli celnej, prosimy o przesyłanie danych z dokumentów (dowód lubpołudniowej, przelot realizowany jest na Korfu + przeprawa promowa (prom lub wodolot) do Sarandy - w celu usprawnienia kontroli celnej, prosimy o przesyłanie danych z dokumentów (dowód lub
paszport) dla wylotów na Korfu i przejazdów autokarowych - Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinienpaszport) dla wylotów na Korfu i przejazdów autokarowych - Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien
zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Takizawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki
sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)
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Oferta 3Oferta 3

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

AlbaniaAlbania
Riwiera AlbańskaRiwiera Albańska Henry ResortHenry Resort  KatowiceKatowice 06.08.202106.08.2021

13.08.202113.08.2021 27992799   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TiranaTirana dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 07:25 - 09:2007:25 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TiranaTirana  do do KatowiceKatowice dnia dnia 13.08.202113.08.2021  godz.  godz. 10:20 - 12:2510:20 - 12:25
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: DurresDurres
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy StandardPokój 2 osobowy Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 184 m184 m

****+ Albania/Riwiera Albańska ****+ Albania/Riwiera Albańska 
ATUTYATUTY: : 
Nowy hotel (otwarty w 2020 r.) nowocześnie urządzony leżaki i parasole na plaży bezpłatne Nowy hotel (otwarty w 2020 r.) nowocześnie urządzony leżaki i parasole na plaży bezpłatne 
NASZYM ZDANIEMNASZYM ZDANIEM: : 
Nowy hotel, otwarty w 2020r, bardzo nowocześnie urządzony, będzie doskonałym miejscem na wakacje zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. Nowy hotel, otwarty w 2020r, bardzo nowocześnie urządzony, będzie doskonałym miejscem na wakacje zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. 
POŁOŻENIEPOŁOŻENIE : : 
ok 150 metrów do plaży ok 1,5 metrów do przystanku autobusowego ok  1,5 km do centrum Golem ok 45 km do lotniska w Tiranie ok 150 metrów do plaży ok 1,5 metrów do przystanku autobusowego ok  1,5 km do centrum Golem ok 45 km do lotniska w Tiranie 
PLAŻAPLAŻA: : 
Piaszczysta plaża oddalona o ok 150 m od hotelu, leżaki i parasole bezpłatne. Piaszczysta plaża oddalona o ok 150 m od hotelu, leżaki i parasole bezpłatne. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCIDO DYSPOZYCJI GOŚCI: : 
Bezpłatnie: plac zabaw, Wifi, leżaki i parasole, recepcja, restauracja główna, bar przy basenie, parking,  Dodatkowo płatne: restauracja a'la cart, pizzeria, lobby bar czynny do godz. 24.00, beach bar,Bezpłatnie: plac zabaw, Wifi, leżaki i parasole, recepcja, restauracja główna, bar przy basenie, parking,  Dodatkowo płatne: restauracja a'la cart, pizzeria, lobby bar czynny do godz. 24.00, beach bar,
masażem jacuzzi, fryzjer masażem jacuzzi, fryzjer 
POKOJEPOKOJE : : 
Pokoje dwuosobowe pokoje z możliwością dostawki 2+1, o powierzchni ok 20-25m2. Wyposażenie: łazienka (prysznic, WC, suszarka), centralna klimatyzacja (włączana sezonowo), TV, minibar (płatny), sejf,Pokoje dwuosobowe pokoje z możliwością dostawki 2+1, o powierzchni ok 20-25m2. Wyposażenie: łazienka (prysznic, WC, suszarka), centralna klimatyzacja (włączana sezonowo), TV, minibar (płatny), sejf,
Wi-Fi, telefon (połączenia poza hotel platne), balkon. Pokoje z widokiem na ogród. Wi-Fi, telefon (połączenia poza hotel platne), balkon. Pokoje z widokiem na ogród. 
UDOGODNIENIAUDOGODNIENIA: : 
basen Wifi, Recepcja, restauracja główna, bar przy basenie, restauracja a'la cart (płatna), pizzeria (płatna), lobby bar czynny do godz. 24.00 (płatny), beach bar (płatny), plac zabaw, przechowalnia bagażu,basen Wifi, Recepcja, restauracja główna, bar przy basenie, restauracja a'la cart (płatna), pizzeria (płatna), lobby bar czynny do godz. 24.00 (płatny), beach bar (płatny), plac zabaw, przechowalnia bagażu,
parking, masaże (płatne), jacuzzi (płatne) parking, masaże (płatne), jacuzzi (płatne) 
DLA DZIECIDLA DZIECI: : 
brodzik plac zabaw brodzik plac zabaw 
WYŻYWIENIEWYŻYWIENIE : : 
All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), obiad (13:00-15:00), kolacja (19:00 - 21:00) w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe (wino, piwo, cognac) i bezalkoholowe 10:00 - 22:00  w barze przy basenie.  All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), obiad (13:00-15:00), kolacja (19:00 - 21:00) w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe (wino, piwo, cognac) i bezalkoholowe 10:00 - 22:00  w barze przy basenie.  
OBOWIĄZKOWE OPŁATYOBOWIĄZKOWE OPŁATY: : 
SAMOLOT: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 10 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta AUTOKAR / DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatneSAMOLOT: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 10 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta AUTOKAR / DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne
obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta 
CENA ZAWIERACENA ZAWIERA: : 
- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem
własnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) Oferta z przelotem: dlawłasnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) Oferta z przelotem: dla
przelotów czarterowych (LOT Charters,  Enter Air, Bulgarian Air Charters, Emirates, Fly Dubai): bagaż podręczny i bagaż rejestrowany w cenie (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) dlaprzelotów czarterowych (LOT Charters,  Enter Air, Bulgarian Air Charters, Emirates, Fly Dubai): bagaż podręczny i bagaż rejestrowany w cenie (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) dla
lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): LOT  bagaż podręczny 8 kg, Ryanair/Wizzair mały bagaż podręczny (40x30x20 cm) w cenie Nie dotyczy obozówlotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): LOT  bagaż podręczny 8 kg, Ryanair/Wizzair mały bagaż podręczny (40x30x20 cm) w cenie Nie dotyczy obozów
młodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagaż rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe młodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagaż rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe 
OFERTA NA TEST PCR/ANTYGENOWY DLA KLIENTÓW REGO-BISOFERTA NA TEST PCR/ANTYGENOWY DLA KLIENTÓW REGO-BIS : : 
Wszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty na testy PCR lub antygenowe na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w jednym z wymienionych naWszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty na testy PCR lub antygenowe na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w jednym z wymienionych na
stronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktówstronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktów
Diagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h�ps://wyniki.diag.pl/, również w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybraćDiagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h�ps://wyniki.diag.pl/, również w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybrać
jeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu (przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z ofertyjeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu (przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z oferty
proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie Organizatora. Oferta przeznaczona wyłącznie dla Klientów Rego-Bis. na dzień 01.07.2021 Albania - nie wymaga testów Bułgaria -proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie Organizatora. Oferta przeznaczona wyłącznie dla Klientów Rego-Bis. na dzień 01.07.2021 Albania - nie wymaga testów Bułgaria -
test PCR lub antygenowy Chorwacja - test PCR lub antygenowy Czarnogóra - nie wymaga testów Hiszpania - test PCR Macedonia Pólnocna - nie wymaga testów Turcjatest PCR lub antygenowy Chorwacja - test PCR lub antygenowy Czarnogóra - nie wymaga testów Hiszpania - test PCR Macedonia Pólnocna - nie wymaga testów Turcja

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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- test PCR lub antygenowy Zjednoczone Emiraty Arabskie - test PCR Aktualne informacje dostępne na stronie Organizatora. - test PCR lub antygenowy Zjednoczone Emiraty Arabskie - test PCR Aktualne informacje dostępne na stronie Organizatora. 
SKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWYSKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY: : 
Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.). - składka TFP  jest obowiązkowa - składka TFP jest naliczana od każdego podróżnego biorącegoinnych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.). - składka TFP  jest obowiązkowa - składka TFP jest naliczana od każdego podróżnego biorącego
udział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozówudział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozów
młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). 
ROZSZERZONE UBEZPIECZENIE Bezpieczne Wakacje, Spokojne RezerwacjeROZSZERZONE UBEZPIECZENIE Bezpieczne Wakacje, Spokojne Rezerwacje: : 
Ubezpieczenie rozszerzone obowiązuje przy zakupie oferty Lato 2021 do 02.08.2021 i zawiera: a. ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii b. KL do 30 000 EUR, NNW do 3 000 EUR c.Ubezpieczenie rozszerzone obowiązuje przy zakupie oferty Lato 2021 do 02.08.2021 i zawiera: a. ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii b. KL do 30 000 EUR, NNW do 3 000 EUR c.
ubezpieczenie od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. ubezpieczenie od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. 
CENA NIE ZAWIERACENA NIE ZAWIERA: : 
- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia (dotyczy oferty z dojazdem- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia (dotyczy oferty z dojazdem
własnym - możliwość dokupienia w datach pobytu) Oferta z przelotem: dla lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): bagaż rejestrowany dodatkowowłasnym - możliwość dokupienia w datach pobytu) Oferta z przelotem: dla lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): bagaż rejestrowany dodatkowo
płatny LOT do 23kg (RT) 250 PLN/os Wizzair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os; do 32kg (RT) 490 pln/os Wizz Priority - pierwszeństwo wejścia na pokład + dodatkowa walizka do 10 kg (RT)płatny LOT do 23kg (RT) 250 PLN/os Wizzair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os; do 32kg (RT) 490 pln/os Wizz Priority - pierwszeństwo wejścia na pokład + dodatkowa walizka do 10 kg (RT)
190 pln/os Ryanair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 190 pln/os Ryanair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJIDODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJI: : 
Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju,Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju,
w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscuw którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu
zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe kosztyzakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty
zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę.zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę.
Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania sięUbezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania się
kwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane zkwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z
obowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramachobowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach
imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związanąimprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną
z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000
euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. 
REZERWACJE "DO POTWIERDZENIA"REZERWACJE "DO POTWIERDZENIA": : 
Oferty, w których pokoje oznaczone są kodem PKT, podlegają innym zasadom zakładania rezerwacji (szczegóły poniżej) zaliczkowania oraz nie są objętę aktualną promocją. Rezerwacje, w których przelotOferty, w których pokoje oznaczone są kodem PKT, podlegają innym zasadom zakładania rezerwacji (szczegóły poniżej) zaliczkowania oraz nie są objętę aktualną promocją. Rezerwacje, w których przelot
oparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po założeniu muszą zostać potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wpłata zaliczki (29% wartości ceny imprezy) woparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po założeniu muszą zostać potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wpłata zaliczki (29% wartości ceny imprezy) w
momencie założenia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzależniona jest od AKTUALNEJ ceny przewoźnika, zatem może ulec zmianie w trakcie zakładania lub w momenciemomencie założenia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzależniona jest od AKTUALNEJ ceny przewoźnika, zatem może ulec zmianie w trakcie zakładania lub w momencie
potwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawią się wyżej opisane różnice w cenie, Organizator będzie się kontaktował z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowejpotwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawią się wyżej opisane różnice w cenie, Organizator będzie się kontaktował z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowej
ceny. WAŻNE: prosimy o uważne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe są płatne.ceny. WAŻNE: prosimy o uważne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe są płatne.
Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
POKOJE PROMOCYJNEPOKOJE PROMOCYJNE : : 
Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. 
WAŻNE INFORMACJEWAŻNE INFORMACJE : : 
Zawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarciaZawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia
umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 
INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMIINFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMI: : 
Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, daneInformacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane
osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeliosobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli
drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) 
POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO ALBANIIPOWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO ALBANII: : 
1.Dziewicza przyroda - pierwotne górskie krajobrazy, gdzie znajduje się śródziemnomorskie wybrzeże z połączeniem dwóch mórz - Jońskiego i Adriatyckiego. Góry obejmują dwie trzecie powierzchni kraju, a1.Dziewicza przyroda - pierwotne górskie krajobrazy, gdzie znajduje się śródziemnomorskie wybrzeże z połączeniem dwóch mórz - Jońskiego i Adriatyckiego. Góry obejmują dwie trzecie powierzchni kraju, a
po ich zboczach wiją się górskie rzeczki urozmaicając surowy krajobraz. 2. Ciekawa historia ukryta w starożytnych miastach i zabytkach. Terytorium Albanii znajdowało się pod panowaniem rzymskim ipo ich zboczach wiją się górskie rzeczki urozmaicając surowy krajobraz. 2. Ciekawa historia ukryta w starożytnych miastach i zabytkach. Terytorium Albanii znajdowało się pod panowaniem rzymskim i
bizantyjskim, czego odzwierciedlenie widać podczas zwiedzania ukrytych skarbów, jakie oferuje. Na szczególną uwagę zasługują Butrint, Berat Miasto Tysiąca Okien", Gjirokastra Miasto Tysiąca Schodów" -bizantyjskim, czego odzwierciedlenie widać podczas zwiedzania ukrytych skarbów, jakie oferuje. Na szczególną uwagę zasługują Butrint, Berat Miasto Tysiąca Okien", Gjirokastra Miasto Tysiąca Schodów" -
wszystkie wpisane na listę UNESCO. 3. Albańczycy mimo wielu historycznych zawirowań wciąż cenią sobie tradycję ponad wszystko. Odwiedzając ten kraj można odnieść wrażenie jakby ktoś wcisnąłwszystkie wpisane na listę UNESCO. 3. Albańczycy mimo wielu historycznych zawirowań wciąż cenią sobie tradycję ponad wszystko. Odwiedzając ten kraj można odnieść wrażenie jakby ktoś wcisnął
przycisk pauza". Życie toczy się spokojnym rytmem, na ulicach osiołki ciągną wozy, kobiety przygotowują tradycyjne posiłki. To fascynujące spojrzenie na inne tempo życia, które zostało w dużej mierzeprzycisk pauza". Życie toczy się spokojnym rytmem, na ulicach osiołki ciągną wozy, kobiety przygotowują tradycyjne posiłki. To fascynujące spojrzenie na inne tempo życia, które zostało w dużej mierze
zapomniane i porzucone we współczesnym świecie... 4. Albańska gościnność - niezwykle gościnni i serdeczni mieszkańcy, którzy służą pomocą na każdym kroku. Częstują tradycyjnymi potrawami, chwalą sięzapomniane i porzucone we współczesnym świecie... 4. Albańska gościnność - niezwykle gościnni i serdeczni mieszkańcy, którzy służą pomocą na każdym kroku. Częstują tradycyjnymi potrawami, chwalą się
swoim krajem, z którego są dumni. 5. Albania = przygoda. To z pewnością najbardziej egzotyczny kraj półwyspu bałkańskiego. Można spędzić tutaj wakacje z dala od cywilizacji, na pięknych, odosobnionychswoim krajem, z którego są dumni. 5. Albania = przygoda. To z pewnością najbardziej egzotyczny kraj półwyspu bałkańskiego. Można spędzić tutaj wakacje z dala od cywilizacji, na pięknych, odosobnionych
plażach. Wyjątkowe miejsce również dla pasjonatów górskich wycieczek oraz kolarstwa, wielbicieli ra�ingu i spływów kajakowych. plażach. Wyjątkowe miejsce również dla pasjonatów górskich wycieczek oraz kolarstwa, wielbicieli ra�ingu i spływów kajakowych. 
ALBANIAALBANIA: : 
Albania to niewielki kraj, ale oferujący wiele do zrobienia i zobaczenia. To państwo o powierzchni zaledwie 10% terytorium Polski może poszczycić się pięknymi krajobrazami i cudownymi plażami, a jejAlbania to niewielki kraj, ale oferujący wiele do zrobienia i zobaczenia. To państwo o powierzchni zaledwie 10% terytorium Polski może poszczycić się pięknymi krajobrazami i cudownymi plażami, a jej
długie wybrzeże należy do najpiękniejszych na świecie. Graniczy z Macedonią Północną, Kosowem, Czarnogórą oraz Grecją. Ciągle nieodkryta i prawie całkowicie nieskażona, z roku na rok zyskuje corazdługie wybrzeże należy do najpiękniejszych na świecie. Graniczy z Macedonią Północną, Kosowem, Czarnogórą oraz Grecją. Ciągle nieodkryta i prawie całkowicie nieskażona, z roku na rok zyskuje coraz
większą popularność. Co zatem warto zobaczyć w Albanii? Za wizytówkę Albanii uznaje się górskie pejzaże i dziką naturę. Góry na północy kraju są skaliste, surowe, mieszkańcy nazywali je Góramiwiększą popularność. Co zatem warto zobaczyć w Albanii? Za wizytówkę Albanii uznaje się górskie pejzaże i dziką naturę. Góry na północy kraju są skaliste, surowe, mieszkańcy nazywali je Górami
Przeklętymi. Krajobrazową atrakcją jest również z pewnością przełęcz Llogara - dawny trakt Juliusza Cezara. Tą właśnie drogą cesarz rzymski przemieszał się na podbój Pompei. Dziś jest to ulubiona trasaPrzeklętymi. Krajobrazową atrakcją jest również z pewnością przełęcz Llogara - dawny trakt Juliusza Cezara. Tą właśnie drogą cesarz rzymski przemieszał się na podbój Pompei. Dziś jest to ulubiona trasa
widokowa motocyklistów z całego świata. Albania pełna jest zabytkowych miast, za jedno z najstarszych uznawany jest Berat. Zlokalizowany w samym sercu kraju, nazywany Miastem Tysiąca Okien", łączywidokowa motocyklistów z całego świata. Albania pełna jest zabytkowych miast, za jedno z najstarszych uznawany jest Berat. Zlokalizowany w samym sercu kraju, nazywany Miastem Tysiąca Okien", łączy
w sobie mieszankę architektury osmańskiej i albańskiej. Gjirokastra - miasto muzeum", wpisane na listę UNESCO. Unikalna architektura okresu osmańskiego z domami niczym małe zamki przenosi ww sobie mieszankę architektury osmańskiej i albańskiej. Gjirokastra - miasto muzeum", wpisane na listę UNESCO. Unikalna architektura okresu osmańskiego z domami niczym małe zamki przenosi w
czasie! Butrint, miasto, które jest stanowiskiem archeologicznym. Można podziwiać w nim pozostałości po wielkich antycznych kulturach - greckiej i rzymskiej. Poza licznymi zabytkami i starożytnymiczasie! Butrint, miasto, które jest stanowiskiem archeologicznym. Można podziwiać w nim pozostałości po wielkich antycznych kulturach - greckiej i rzymskiej. Poza licznymi zabytkami i starożytnymi
miastami Albania to ojczyzna jednego z piękniejszych i dłuższych wybrzeży morskich. Natomiast najważniejszym punktem Albańskiej Riwiery są Albańskie Karaiby. Jest to grupa trzech małych wysepek, namiastami Albania to ojczyzna jednego z piękniejszych i dłuższych wybrzeży morskich. Natomiast najważniejszym punktem Albańskiej Riwiery są Albańskie Karaiby. Jest to grupa trzech małych wysepek, na
które można dostać się wyłącznie łodzią z małego miasteczka Ksamil. Będąc już w tym miejscu koniecznie zobaczyć trzeba również Blue Eye, którego lazur zachwyca oczy. które można dostać się wyłącznie łodzią z małego miasteczka Ksamil. Będąc już w tym miejscu koniecznie zobaczyć trzeba również Blue Eye, którego lazur zachwyca oczy. 
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDUWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU : : 
- Przejazd/przelot do Albanii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu - dokument musi być ważny minimum 3 miesięcy (od daty powrotu do Polski) - W przypadku wylotów do Albanii- Przejazd/przelot do Albanii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu - dokument musi być ważny minimum 3 miesięcy (od daty powrotu do Polski) - W przypadku wylotów do Albanii
południowej, przelot realizowany jest na Korfu + przeprawa promowa (prom lub wodolot) do Sarandy - w celu usprawnienia kontroli celnej, prosimy o przesyłanie danych z dokumentów (dowód lubpołudniowej, przelot realizowany jest na Korfu + przeprawa promowa (prom lub wodolot) do Sarandy - w celu usprawnienia kontroli celnej, prosimy o przesyłanie danych z dokumentów (dowód lub
paszport) dla wylotów na Korfu i przejazdów autokarowych - Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinienpaszport) dla wylotów na Korfu i przejazdów autokarowych - Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien
zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, podzawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod
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której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)
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