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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 13931393   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin standard room dztwin standard room dz Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Hotel z malowniczym widokiem na Gozo i Comino. Przestronne, komfortowe pokoje, wspaniałe restauracje i bary, ciepła i przyjazna obsługa, sprawiają, że jest idealnym miejscem na wakacje dla osóbHotel z malowniczym widokiem na Gozo i Comino. Przestronne, komfortowe pokoje, wspaniałe restauracje i bary, ciepła i przyjazna obsługa, sprawiają, że jest idealnym miejscem na wakacje dla osób
poszukujących ciszy i spokoju . poszukujących ciszy i spokoju . 
PołożeniePołożenie: : 
W miejscowości Cirkewwa, około 100 m od hotelowej plaży (plaża jest otwarta od maja do października), ok. 3,5km od plaży w Mellieha. W pobliżu hotelu znajduje się przystanek autobusowy, ok. 30km odW miejscowości Cirkewwa, około 100 m od hotelowej plaży (plaża jest otwarta od maja do października), ok. 3,5km od plaży w Mellieha. W pobliżu hotelu znajduje się przystanek autobusowy, ok. 30km od
lotniska. lotniska. 
WyposażenieWyposażenie: : 
Całodobowa recepcja, winda, ogród, 2 restauracje (w tym jedna restauracja a la carte), 2 bary, bezpłatne WiFi , salon telewizyjny, sejf, przechowalnia bagażu, sala konferencyjna, sklep, bankomat, miejscaCałodobowa recepcja, winda, ogród, 2 restauracje (w tym jedna restauracja a la carte), 2 bary, bezpłatne WiFi , salon telewizyjny, sejf, przechowalnia bagażu, sala konferencyjna, sklep, bankomat, miejsca
parkingowe oraz odpłatnie usługa prania i prasowania. W pobliżu wypożyczalnia samochodów i motocykli. parkingowe oraz odpłatnie usługa prania i prasowania. W pobliżu wypożyczalnia samochodów i motocykli. 
PokojePokoje: : 
Wszystkie standardowe pokoje wyposażone są w klimatyzację i centralne ogrzewanie, telewizję satelitarną, telefon, mini lodówkę, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz łazienkę (z prysznicem lubWszystkie standardowe pokoje wyposażone są w klimatyzację i centralne ogrzewanie, telewizję satelitarną, telefon, mini lodówkę, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz łazienkę (z prysznicem lub
wanną, suszarka do włosów) i balkon. wanną, suszarka do włosów) i balkon. 
WyżywienieWyżywienie: : 
BB - Śniadania, HB plus- Śniadania i obiadokolacje, FB plus- Śniadania, obiady i kolacje. BB - Śniadania, HB plus- Śniadania i obiadokolacje, FB plus- Śniadania, obiady i kolacje. 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
2 baseny z tarasami słonecznymi, ręczniki plażowe (za depozytem), basen kryty, siłownia, bilard, rzutki, siadkówka, boccia, kort tenisowy (twardego) z oświetleniem z wypożyczalnią sprzetu do gry(płatna),2 baseny z tarasami słonecznymi, ręczniki plażowe (za depozytem), basen kryty, siłownia, bilard, rzutki, siadkówka, boccia, kort tenisowy (twardego) z oświetleniem z wypożyczalnią sprzetu do gry(płatna),
wypożyczalnia rowerów.  W spa znajduje się sauna. Hotel oferuje również masaże. W sezonie muzyka na żywo. W pobliżu hotelu można uprawiać różne sporty wodne. Ponadto w okolicy hotelu znajduje sięwypożyczalnia rowerów.  W spa znajduje się sauna. Hotel oferuje również masaże. W sezonie muzyka na żywo. W pobliżu hotelu można uprawiać różne sporty wodne. Ponadto w okolicy hotelu znajduje się
wielofunkcyjne boisko sportowe. wielofunkcyjne boisko sportowe. 
Dla dzieciDla dzieci : : 
Basen dla dzieci, plac zabaw, krzesełka w restauracji, opiekunka (płatna). Basen dla dzieci, plac zabaw, krzesełka w restauracji, opiekunka (płatna). 
UwagiUwagi : : 
W sezonie zimowym, od listopada do końca kwietnia, poszczególne świadczenia oraz infrastruktura hotelowa (restauracje i bary zewnętrzne, aquaparki, baseny zewnętrzne, animacje, plaze zabaw), możeW sezonie zimowym, od listopada do końca kwietnia, poszczególne świadczenia oraz infrastruktura hotelowa (restauracje i bary zewnętrzne, aquaparki, baseny zewnętrzne, animacje, plaze zabaw), może
być ograniczona ze względu na warunki pogodowe. Dostępność poszczególnych świadczeń infrastruktury w hotelach w sezonie zimowym od listopada do końca kwietnia (takich jak baseny zewnętrzne,być ograniczona ze względu na warunki pogodowe. Dostępność poszczególnych świadczeń infrastruktury w hotelach w sezonie zimowym od listopada do końca kwietnia (takich jak baseny zewnętrzne,
aquaparki, bary i restauracje zewnętrzne, place zabaw, animacje) uzależniona jest od warunków pogodowych. Oferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniuaquaparki, bary i restauracje zewnętrzne, place zabaw, animacje) uzależniona jest od warunków pogodowych. Oferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu
rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie potwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko,rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie potwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko,
data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości edycji danych. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfachdata urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości edycji danych. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach
cena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. W przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniucena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. W przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu
biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Jeśli uczestnik wyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiadabiletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Jeśli uczestnik wyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiada
paszportu polskiego) - powinien nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert są skalkulowane dla klientów legitymujących się polskimi paszportami. Dodatkowo osobypaszportu polskiego) - powinien nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert są skalkulowane dla klientów legitymujących się polskimi paszportami. Dodatkowo osoby
nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego,nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego,
zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Obywateli polskich nie obowiązują wizy. Należy mieć paszport (ważny minimum 6 miesięcy odzostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Obywateli polskich nie obowiązują wizy. Należy mieć paszport (ważny minimum 6 miesięcy od
daty powrotu) lub dowód osobisty. Dokument tożsamości muszą posiadać także dzieci.  daty powrotu) lub dowód osobisty. Dokument tożsamości muszą posiadać także dzieci.  
Cena zawieraCena zawiera : : 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i choróbBilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób
przewlekłych, VAT. przewlekłych, VAT. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Wycieczek fakultatywnych, napiwków, bagażu rejestrowanego (info w kolejnym punkcie), wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, obowiązkowego podatkuWycieczek fakultatywnych, napiwków, bagażu rejestrowanego (info w kolejnym punkcie), wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, obowiązkowego podatku
turystycznego (0,50 EUR za dzień/osobę pełnoletnią; płatne bezpośrednio w hotelu).turystycznego (0,50 EUR za dzień/osobę pełnoletnią; płatne bezpośrednio w hotelu).

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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Aktualizacje COVID-19Aktualizacje COVID-19: : 
Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania zZe względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z
infrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone winfrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w
trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy otrybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o
zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ . zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ . 
Warunki wjazdowe do krajuWarunki wjazdowe do kraju: : 
KOMUNIKAT - 10 lipca 2021 Od środy 14 lipca na terytorium Malty będą wpuszczani TYLKO w pełni zaszczepieni turyści.  CERTYFIKATY SZCZEPIEŃ Ważny jest tylko certyfikat potwierdzający pełen cyklKOMUNIKAT - 10 lipca 2021 Od środy 14 lipca na terytorium Malty będą wpuszczani TYLKO w pełni zaszczepieni turyści.  CERTYFIKATY SZCZEPIEŃ Ważny jest tylko certyfikat potwierdzający pełen cykl
szczepień (podwójną dawką lub pojedynczą w przypadku Johnson & Johnson) wykonany co najmniej 14 dni przed wjazdem na Maltę. Certyfikaty uznawane przez Kuratora Zdrowia Publicznego: * Maltańskiszczepień (podwójną dawką lub pojedynczą w przypadku Johnson & Johnson) wykonany co najmniej 14 dni przed wjazdem na Maltę. Certyfikaty uznawane przez Kuratora Zdrowia Publicznego: * Maltański
Certyfikat Szczepień * Certyfikat COVID UE * NHS COVID Pass Le�er/Aplikacja NHS (Wielka Brytania) Następujące zaświadczenia NIE są WAŻNE: * Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca po przebytejCertyfikat Szczepień * Certyfikat COVID UE * NHS COVID Pass Le�er/Aplikacja NHS (Wielka Brytania) Następujące zaświadczenia NIE są WAŻNE: * Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca po przebytej
chorobie COVID-19 * Świadectwa szczepień wydane dla 1 dawki ( dla szczepionek wymagających 2 dawek, również dla osób, które mają status ozdrowieńca COVID-19) * Świadectwa szczepień dla którychchorobie COVID-19 * Świadectwa szczepień wydane dla 1 dawki ( dla szczepionek wymagających 2 dawek, również dla osób, które mają status ozdrowieńca COVID-19) * Świadectwa szczepień dla których
nie minął termin 14 dni od podania ostatniej dawki DZIECI Dzieci w wieku 5-11 lat powinny mieć negatywny wynik testu PCR, który należy wykonać w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę. Dziecinie minął termin 14 dni od podania ostatniej dawki DZIECI Dzieci w wieku 5-11 lat powinny mieć negatywny wynik testu PCR, który należy wykonać w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę. Dzieci
poniżej 5.roku życia  zwolnione są z tego obowiązku. Dzieci w wieku 12 lat i starsze muszą przedstawić certyfikat potwierdzajacy pełny cykl szczepień. W każdym przypadku dzieciom mają towarzyszyćponiżej 5.roku życia  zwolnione są z tego obowiązku. Dzieci w wieku 12 lat i starsze muszą przedstawić certyfikat potwierdzajacy pełny cykl szczepień. W każdym przypadku dzieciom mają towarzyszyć
rodzice/opiekunowie  w pełni zaszczepieni.  Od 14 lipca zamknięte są (do odwołania) maltańskie szkoły językowe. Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, musząrodzice/opiekunowie  w pełni zaszczepieni.  Od 14 lipca zamknięte są (do odwołania) maltańskie szkoły językowe. Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą
poddać się 14-dniowej kwarantannie po przybyciu na Maltę. Kwarantannę odbywa się w hotelu wyznaczonym przez władze maltańskie. Pobyt w hotelu na kwarantannie jest odpłatny - jego koszt wynosipoddać się 14-dniowej kwarantannie po przybyciu na Maltę. Kwarantannę odbywa się w hotelu wyznaczonym przez władze maltańskie. Pobyt w hotelu na kwarantannie jest odpłatny - jego koszt wynosi
1400,00 EUR (ze śniadaniem; koszty pozostałych posiłków i innych usług pokrywane są przez osobę przebywającą na kwarantannie). Z kwarantanny nie zwalnia posiadanie statusu ozdrowieńca. Podróżni,1400,00 EUR (ze śniadaniem; koszty pozostałych posiłków i innych usług pokrywane są przez osobę przebywającą na kwarantannie). Z kwarantanny nie zwalnia posiadanie statusu ozdrowieńca. Podróżni,
którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą dodatkowo - obok poddania się obowiązkowej kwarantannie po przybyciu na Maltę - posiadać negatywny wynik testuktórzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą dodatkowo - obok poddania się obowiązkowej kwarantannie po przybyciu na Maltę - posiadać negatywny wynik testu
PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę. UWAGA Minister Zdrowia Malty potwierdził, że szczepionka AstraZeneca z numerów serii: 4120Z001, 4120Z002 i 412Z003, znana również jakoPCR wykonany w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę. UWAGA Minister Zdrowia Malty potwierdził, że szczepionka AstraZeneca z numerów serii: 4120Z001, 4120Z002 i 412Z003, znana również jako
Covishield, nie będzie akceptowanym dowodem szczepienia do wjazdu na Maltę. Minister potwierdził, że jest to zgodne z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA), których przestrzega MinisterstwoCovishield, nie będzie akceptowanym dowodem szczepienia do wjazdu na Maltę. Minister potwierdził, że jest to zgodne z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA), których przestrzega Ministerstwo
Zdrowia Malty, dodając, że wytyczne będą okresowo aktualizowane zgodnie z EMA. Komunikat 07.07.2021 Posiadacze Unijnego Certyfikatu Covid (EUDCC) mogą podróżować na Maltę bez dodatkowychZdrowia Malty, dodając, że wytyczne będą okresowo aktualizowane zgodnie z EMA. Komunikat 07.07.2021 Posiadacze Unijnego Certyfikatu Covid (EUDCC) mogą podróżować na Maltę bez dodatkowych
obostrzeń (testów, kwarantanny) pod warunkiem, że ich certyfikat zawiera jedną z poniższych informacji: Dowód szczepienia (jest ważny po upływie 14 dni od podania drugiej dawki lub po 14 dniach odobostrzeń (testów, kwarantanny) pod warunkiem, że ich certyfikat zawiera jedną z poniższych informacji: Dowód szczepienia (jest ważny po upływie 14 dni od podania drugiej dawki lub po 14 dniach od
podania pojedynczej dawki w przypadku szczepionki Johnson&Johnson). Akceptowane szczepionki: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. LUB Negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72podania pojedynczej dawki w przypadku szczepionki Johnson&Johnson). Akceptowane szczepionki: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. LUB Negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72
godzin przed wylotem - DOTYCZY OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH NA MALTĘ Z KRAJÓW Z LISTY BURSZTYNOWEJ (Polska znajduje się na niej). Następujące dokumenty NIE SĄ UZNAWANE i nie zwalniają zgodzin przed wylotem - DOTYCZY OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH NA MALTĘ Z KRAJÓW Z LISTY BURSZTYNOWEJ (Polska znajduje się na niej). Następujące dokumenty NIE SĄ UZNAWANE i nie zwalniają z
restrykcji wjazdowych: * Zaświadczenia potwierdzające status ozdrowieńca (wyleczenia z COVID-19) * Zaświadczenia z testów innych niż PCR * Świadectwa szczepień dla szczepionek niezatwierdzonychrestrykcji wjazdowych: * Zaświadczenia potwierdzające status ozdrowieńca (wyleczenia z COVID-19) * Zaświadczenia z testów innych niż PCR * Świadectwa szczepień dla szczepionek niezatwierdzonych
przez Europejską Agencję Leków * Świadectwa szczepionek dla szczepień mieszanych * Świadectwa szczepienia tylko 1 dawką szczepionki wymagającej podania 2 dawek, dotyczy również ozdrowieńcówprzez Europejską Agencję Leków * Świadectwa szczepionek dla szczepień mieszanych * Świadectwa szczepienia tylko 1 dawką szczepionki wymagającej podania 2 dawek, dotyczy również ozdrowieńców
* Świadectwa szczepienia wydane wcześniej niż 14 dni od podania ostatniej dawki szczepienia Aktualizacja z 29.05.2021 Aktualizacja z dnia 29.05.2021  Turyści przylatujący na Maltę z krajów znajdujących* Świadectwa szczepienia wydane wcześniej niż 14 dni od podania ostatniej dawki szczepienia Aktualizacja z 29.05.2021 Aktualizacja z dnia 29.05.2021  Turyści przylatujący na Maltę z krajów znajdujących
się na tzw. bursztynowej liście (obecnie jest na niej także Polska) zobowiązani są do wypełnienia deklaracji oraz okazania negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa (wykonany maks. 72się na tzw. bursztynowej liście (obecnie jest na niej także Polska) zobowiązani są do wypełnienia deklaracji oraz okazania negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa (wykonany maks. 72
godziny wcześniej) bez względu na wiek i na status szczepień. Najnowsze aktualizacje znajdują się na stronie: www.visitmalta.com/en/covid-19 godziny wcześniej) bez względu na wiek i na status szczepień. Najnowsze aktualizacje znajdują się na stronie: www.visitmalta.com/en/covid-19 
Warunki przelotuWarunki przelotu: : 
Lecąc z LOT każdy pasażer może wziąć ze sobą: Jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary 55x40x23cm). Bagaż rejestrowany za dopłatą:  - bagaż rejestrowany 23kg (wymiary jednej sztukiLecąc z LOT każdy pasażer może wziąć ze sobą: Jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary 55x40x23cm). Bagaż rejestrowany za dopłatą:  - bagaż rejestrowany 23kg (wymiary jednej sztuki
bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) - cena 250PLN/sztuka Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielane automatycznie przez system. Nie możemy zagwarantować, że osoby z jednejbagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) - cena 250PLN/sztuka Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielane automatycznie przez system. Nie możemy zagwarantować, że osoby z jednej
rezerwacji będą siedziały obok siebie. Istnieje jednak możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą, dzięki której klienci będą mieli gwarancję miejsc obok siebie. W przypadku przelotówrezerwacji będą siedziały obok siebie. Istnieje jednak możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą, dzięki której klienci będą mieli gwarancję miejsc obok siebie. W przypadku przelotów
liniami LOT wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z WIZZ każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażuliniami LOT wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z WIZZ każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażu
podręcznego, nie większą niż 40 x 30 x 20 cm, maks. 10 kg (umieszczany pod fotelem poprzedzającym).    Bagaż rejestrowany za dopłatą z podziałem na porty wylotowe (podane ceny za bagaż w dwiepodręcznego, nie większą niż 40 x 30 x 20 cm, maks. 10 kg (umieszczany pod fotelem poprzedzającym).    Bagaż rejestrowany za dopłatą z podziałem na porty wylotowe (podane ceny za bagaż w dwie
strony) Katowice - 20 kg w cenie 400 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Warszawa - 20 kg w cenie 550 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 750 PLN/sztuka WIZZ Priority w cenie 220 PLN/osoba w dwiestrony) Katowice - 20 kg w cenie 400 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Warszawa - 20 kg w cenie 550 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 750 PLN/sztuka WIZZ Priority w cenie 220 PLN/osoba w dwie
strony Jeśli wykupisz usługę WIZZ Priority (lub masz do niej prawo na podstawie pakietu WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO lub WIZZ Plus), będziesz mieć prawo do wniesienia na pokład jednej sztukistrony Jeśli wykupisz usługę WIZZ Priority (lub masz do niej prawo na podstawie pakietu WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO lub WIZZ Plus), będziesz mieć prawo do wniesienia na pokład jednej sztuki
bezpłatnego bagażu podręcznego (maks. wymiary: 40 x 30 x 20 cm) i dodatkowej sztuki bagażu podręcznego na kółkach (maks. wymiary: 55 x 40 x 23 cm). Gwarantujemy, że możesz zabrać obie sztukibezpłatnego bagażu podręcznego (maks. wymiary: 40 x 30 x 20 cm) i dodatkowej sztuki bagażu podręcznego na kółkach (maks. wymiary: 55 x 40 x 23 cm). Gwarantujemy, że możesz zabrać obie sztuki
bagażu ze sobą do kabiny, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na ograniczenia operacyjne. Dodanie ww usług już po założeniu rezerwacji  będzie wiązało się z wyższymi ich cenami. Wybór miejscabagażu ze sobą do kabiny, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na ograniczenia operacyjne. Dodanie ww usług już po założeniu rezerwacji  będzie wiązało się z wyższymi ich cenami. Wybór miejsca
(za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie(za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie
możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadku przelotów liniami Wizz Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniumożemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadku przelotów liniami Wizz Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu
biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc Ryanair każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażu podręcznego, nie większą niż 40 x 20 x 25 cm (umieszczany pod fotelembiletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc Ryanair każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażu podręcznego, nie większą niż 40 x 20 x 25 cm (umieszczany pod fotelem
poprzedzającym).     Bagaż rejestrowany za (podane ceny za bagaż w dwie strony): - 20 kg (119x119x81cm) w cenie 370 PLN/sztuka Pierwszeństwo wejścia na pokład - 130zł/osoba Pasażerowie, którzypoprzedzającym).     Bagaż rejestrowany za (podane ceny za bagaż w dwie strony): - 20 kg (119x119x81cm) w cenie 370 PLN/sztuka Pierwszeństwo wejścia na pokład - 130zł/osoba Pasażerowie, którzy
zakupią usługę mogą zabrać 1 dodatkową 10 kg torbę, która musi zmieścić się w koszu do mierzenia bagażu - nie przekraczająca 10 kg i o wymiarach 55x40x20 cm. Dodanie ww usług już po założeniuzakupią usługę mogą zabrać 1 dodatkową 10 kg torbę, która musi zmieścić się w koszu do mierzenia bagażu - nie przekraczająca 10 kg i o wymiarach 55x40x20 cm. Dodanie ww usług już po założeniu
rezerwacji  będzie wiązało się z wyższymi ich cenami. Wybór miejsca (za opłatą) - wycena indywidualna Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca,rezerwacji  będzie wiązało się z wyższymi ich cenami. Wybór miejsca (za opłatą) - wycena indywidualna Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca,
przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadkuprzydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadku
przelotów liniami Ryanair wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z Air Malta każdy pasażer może wziąć ze sobą: - jedenprzelotów liniami Ryanair wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z Air Malta każdy pasażer może wziąć ze sobą: - jeden
bagaż podręczny - waga maksymalna 10 kg- jeden bagaż rejestrowany - waga maksymalna 23 kg Miejsca w samolocie przydzielane są na lotnisku, nie ma możliwości wcześniejszego ich wyboru. Wbagaż podręczny - waga maksymalna 10 kg- jeden bagaż rejestrowany - waga maksymalna 23 kg Miejsca w samolocie przydzielane są na lotnisku, nie ma możliwości wcześniejszego ich wyboru. W
przypadku przelotów liniami Air Malta wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie.  przypadku przelotów liniami Air Malta wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie.  

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



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 14681468   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin room seaview dzmtwin room seaview dzm Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

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



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 3Oferta 3

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 15431543   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin room bayview dzztwin room bayview dzz Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

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



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 4Oferta 4

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 17941794   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje +Śniadania i obiadokolacje + Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin standard room dztwin standard room dz Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

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



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 5Oferta 5

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 18691869   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje +Śniadania i obiadokolacje + Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin room seaview dzmtwin room seaview dzm Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

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



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 6Oferta 6

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 19441944   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje +Śniadania i obiadokolacje + Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin room bayview dzztwin room bayview dzz Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

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



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 7Oferta 7

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 21442144   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Pełne wyżywienie +Pełne wyżywienie + Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin standard room dztwin standard room dz Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

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



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 8Oferta 8

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 22192219   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Pełne wyżywienie +Pełne wyżywienie + Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin room seaview dzmtwin room seaview dzm Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

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



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 9Oferta 9

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 22942294   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Pełne wyżywienie +Pełne wyżywienie + Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin room bayview dzztwin room bayview dzz Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

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


