
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 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

AlbaniaAlbania
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Albańskie KaraibyAlbańskie Karaiby  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 25.09.202125.09.2021

02.10.202102.10.2021 10991099   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko - BiałaBielsko - Biała  do do KsamilKsamil dnia dnia 25.09.202125.09.2021  godz.  godz. 08:45 - 00:0008:45 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  KsamilKsamil   do do Bielsko - BiałaBielsko - Biała dnia dnia 01.10.202101.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy DRILON - DBLPokój 2 osobowy DRILON - DBL

*** Albania/Wybrzeże Jońskie *** Albania/Wybrzeże Jońskie 
ATUTYATUTY: : 
- pobyt stacjonarny (5 noclegów) w 1 wybranym obiekcie w Ksamilu  - Dwie Wycieczki w cenie - GRECJA (Parga z rejsem)  oraz ALBANIA (Gjirokastra z Blue Eye) - pobyt stacjonarny (5 noclegów) w 1 wybranym obiekcie w Ksamilu  - Dwie Wycieczki w cenie - GRECJA (Parga z rejsem)  oraz ALBANIA (Gjirokastra z Blue Eye) 
W PROGRAMIEW PROGRAMIE : : 
DZIEŃ 1  Wyjazd Autokarem z Polski  DZIEŃ 2  Przyjazd do Albanii - w godzinach południowych, zakwaterowanie, rozpoczęcie świadczeń hotelowych, nocleg. DZIEŃ 3  Wycieczka do greckiej PARGI - Jedna zDZIEŃ 1  Wyjazd Autokarem z Polski  DZIEŃ 2  Przyjazd do Albanii - w godzinach południowych, zakwaterowanie, rozpoczęcie świadczeń hotelowych, nocleg. DZIEŃ 3  Wycieczka do greckiej PARGI - Jedna z
najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu morza Jońskiego, w regionie Epiru. To małe, nadmorskie miasteczko z typowo grecką architekturą położone na niewielkim wzgórzunajpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu morza Jońskiego, w regionie Epiru. To małe, nadmorskie miasteczko z typowo grecką architekturą położone na niewielkim wzgórzu
zachwyca nie tylko atmosferą, ale również tawernami serwującymi greckie przysmaki. Do odwiedzenia zachęca piaszczysta plaża oraz kryształowe morze. Wycieczka łączona - zwiedzanie miast, rejs nazachwyca nie tylko atmosferą, ale również tawernami serwującymi greckie przysmaki. Do odwiedzenia zachęca piaszczysta plaża oraz kryształowe morze. Wycieczka łączona - zwiedzanie miast, rejs na
urokliwą plażę. DZIEŃ 4  Dzień wolny, plażowanie, nocleg. DZIEŃ 5  Wycieczka do Gjirokastry - ważne miasto w południowej Albanii, zostało uznane za "miasto muzeum" i figuruje na liście UNESCO.urokliwą plażę. DZIEŃ 4  Dzień wolny, plażowanie, nocleg. DZIEŃ 5  Wycieczka do Gjirokastry - ważne miasto w południowej Albanii, zostało uznane za "miasto muzeum" i figuruje na liście UNESCO.
Gjirokastra jest zbudowana na zboczu wzgórza i słynie z charakterystycznych wąskich kamiennych uliczek coble. Zwiedzanie zamku Alego Pashy gdzie obecnie mieści się muzeum militariów i skąd roztaczaGjirokastra jest zbudowana na zboczu wzgórza i słynie z charakterystycznych wąskich kamiennych uliczek coble. Zwiedzanie zamku Alego Pashy gdzie obecnie mieści się muzeum militariów i skąd roztacza
się przepiękny panoramiczny widok. Następnie zwiedzanie Muzeum Etnograficznego znajdującego się w domu rodziny Skenduli. W drodze powrotnej do hotelu wizyta przy źródle Blue Eye, czas na kąpiel.się przepiękny panoramiczny widok. Następnie zwiedzanie Muzeum Etnograficznego znajdującego się w domu rodziny Skenduli. W drodze powrotnej do hotelu wizyta przy źródle Blue Eye, czas na kąpiel.
DZIEŃ 6  Dzień wolny, plażowanie, nocleg. DZIEŃ 7  Wyjazd z Albanii w drogę powrotną w godzinach około południowych. DZIEŃ 8  Przyjazd do Polski. Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulecDZIEŃ 6  Dzień wolny, plażowanie, nocleg. DZIEŃ 7  Wyjazd z Albanii w drogę powrotną w godzinach około południowych. DZIEŃ 8  Przyjazd do Polski. Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec
zmianom. zmianom. 
HOTEL DRILONHOTEL DRILON : : 
HOTEL DRILON POŁOŻENIE: - ok. 200 m do najbliższej piaszczysto-żwirkowej plaży - ok. 350 metrów od pięknej piaszczystej plaży Bora Bora z łagodnym zejściem do morza - położenie w centrumHOTEL DRILON POŁOŻENIE: - ok. 200 m do najbliższej piaszczysto-żwirkowej plaży - ok. 350 metrów od pięknej piaszczystej plaży Bora Bora z łagodnym zejściem do morza - położenie w centrum
miasteczka Ksamil - w pobliżu znajdują się restauracje, puby, sklepiki z pamiątkami, sklepy spożywcze, bank z możliwością wymiany waluty, bankomat, poczta, apteka - ok. 150 m do przystanku komunikacjimiasteczka Ksamil - w pobliżu znajdują się restauracje, puby, sklepiki z pamiątkami, sklepy spożywcze, bank z możliwością wymiany waluty, bankomat, poczta, apteka - ok. 150 m do przystanku komunikacji
miejskiej - 13 km do miasta Saranda - ok. 5 km od greckiej wyspy Korfu - ok. 30km do słynnego Źródła Błękitne Oko, które jest popularnym miejscem wśród miłośników nurkowania POKOJE: Pokoje 2miejskiej - 13 km do miasta Saranda - ok. 5 km od greckiej wyspy Korfu - ok. 30km do słynnego Źródła Błękitne Oko, które jest popularnym miejscem wśród miłośników nurkowania POKOJE: Pokoje 2
osobowe  z możliwością 1 dostawki. Pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lub prysznicem, TV, bezpłatną klimatyzację, lodówkę, balkon, suszarka do włosów możliwa do wypożyczenia na recepcji.osobowe  z możliwością 1 dostawki. Pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lub prysznicem, TV, bezpłatną klimatyzację, lodówkę, balkon, suszarka do włosów możliwa do wypożyczenia na recepcji.
Ręczniki wymieniane 2 razy na tydzień, pościel wymieniana 2 razy na turnus. WYŻYWIENIE HB, 2 posiłki dziennie - śniadania w formie bufetu (07:00-10:00) i obiadokolacje serwowane (17:00-20:00) - jedenRęczniki wymieniane 2 razy na tydzień, pościel wymieniana 2 razy na turnus. WYŻYWIENIE HB, 2 posiłki dziennie - śniadania w formie bufetu (07:00-10:00) i obiadokolacje serwowane (17:00-20:00) - jeden
napój do obiadokolacji w cenie (do wyboru z: małe piwo, wino, rakija, cola, fanta, sprite) PLAŻA: Najbliższa plaża ok. 200 metrów piaszczysto-żwirkowa, polecamy plażę Bora Bora ok.350 metrów od hotelu,napój do obiadokolacji w cenie (do wyboru z: małe piwo, wino, rakija, cola, fanta, sprite) PLAŻA: Najbliższa plaża ok. 200 metrów piaszczysto-żwirkowa, polecamy plażę Bora Bora ok.350 metrów od hotelu,
2 leżaki i parasol dodatkowo płatne 3,5 EUR / dzień. Na plaży możliwość odpłatnie korzystania z szerokiej gamy sportów wodnych. Polecamy rejs rowerem wodnym na pobliskie "3 wyspy". 2 leżaki i parasol dodatkowo płatne 3,5 EUR / dzień. Na plaży możliwość odpłatnie korzystania z szerokiej gamy sportów wodnych. Polecamy rejs rowerem wodnym na pobliskie "3 wyspy". 
HOTEL JONHOTEL JON : : 
HOTEL JON POŁOŻENIE: - ok. 450 metrów od pięknej piaszczystej plaży Bora Bora - położenie w centrum miasteczka Ksamil - ok. 300 m do najbliższego przystanku autobusowego - ok. 170 m doHOTEL JON POŁOŻENIE: - ok. 450 metrów od pięknej piaszczystej plaży Bora Bora - położenie w centrum miasteczka Ksamil - ok. 300 m do najbliższego przystanku autobusowego - ok. 170 m do
wypożyczalni samochodów - 13 km do centrum Sarandy - odległość od greckiej wyspy Korfu ok. 5km - 295 km do stolicy Albanii - Tirany POKOJE: Zakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Hotelwypożyczalni samochodów - 13 km do centrum Sarandy - odległość od greckiej wyspy Korfu ok. 5km - 295 km do stolicy Albanii - Tirany POKOJE: Zakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Hotel
posiada 22 pokoje; 2 osobowe z możliwością 1 dostawki. Pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lub prysznicem (suszarka do włosów i czajnik dostępne na korytarzu), TV, bezpłatną klimatyzację,posiada 22 pokoje; 2 osobowe z możliwością 1 dostawki. Pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lub prysznicem (suszarka do włosów i czajnik dostępne na korytarzu), TV, bezpłatną klimatyzację,
lodówkę, balkon ze stolikiem i krzesłami. Pokoje sprzątane codziennie. Ręczniki wymieniane 3 razy na tydzień, pościel wymieniana 2 razy na tydzień. WYŻYWIENIE: HB - śniadania (08.00-10.00) w formielodówkę, balkon ze stolikiem i krzesłami. Pokoje sprzątane codziennie. Ręczniki wymieniane 3 razy na tydzień, pościel wymieniana 2 razy na tydzień. WYŻYWIENIE: HB - śniadania (08.00-10.00) w formie
bufetu oraz obiadokolacje (17.00-19.00) serwowane. Możliwość wykupienia w restauracji hotelowej dodatkowych posiłków a'la carte PLAŻA: Najbliższa plaża ok. 350 metrów, piaszczysto-żwirkowa lubbufetu oraz obiadokolacje (17.00-19.00) serwowane. Możliwość wykupienia w restauracji hotelowej dodatkowych posiłków a'la carte PLAŻA: Najbliższa plaża ok. 350 metrów, piaszczysto-żwirkowa lub
polecana plaża Bora Bora ok. 450 metrów od hotelu (2 leżaki i parasol dodatkowo płatne ok. 10 EUR / dzień). Na plaży możliwość odpłatnego korzystania z szerokiej gamy sportów wodnych.  polecana plaża Bora Bora ok. 450 metrów od hotelu (2 leżaki i parasol dodatkowo płatne ok. 10 EUR / dzień). Na plaży możliwość odpłatnego korzystania z szerokiej gamy sportów wodnych.  
HOTEL IONIANHOTEL IONIAN : : 
HOTEL IONIAN POŁOŻENIE: - ok. 150 metrów od pięknej piaszczystej plaży - położenie blisko centrum miasteczka Ksamil - ok. 300 m do najbliższego przystanku autobusowego - 15 km do centrum Sarandy -HOTEL IONIAN POŁOŻENIE: - ok. 150 metrów od pięknej piaszczystej plaży - położenie blisko centrum miasteczka Ksamil - ok. 300 m do najbliższego przystanku autobusowego - 15 km do centrum Sarandy -
odległość od greckiej wyspy Korfu ok. 5km - ok. 20 km do lotniska na Korfu POKOJE: Zakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Hotel posiada 24 pokoje; 2- osobowe, 3- osobowe. Pokoje wyposażoneodległość od greckiej wyspy Korfu ok. 5km - ok. 20 km do lotniska na Korfu POKOJE: Zakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Hotel posiada 24 pokoje; 2- osobowe, 3- osobowe. Pokoje wyposażone
są w łazienkę z wanną lub prysznicem oraz suszarkę do włosów, TV, bezpłatną klimatyzację, lodówkę, czajnik, balkon ze stolikiem i krzesłami. Pokoje sprzątane codziennie. Ręczniki i pościel wymieniane 3są w łazienkę z wanną lub prysznicem oraz suszarkę do włosów, TV, bezpłatną klimatyzację, lodówkę, czajnik, balkon ze stolikiem i krzesłami. Pokoje sprzątane codziennie. Ręczniki i pościel wymieniane 3
razy na tydzień. WYŻYWIENIE: HB - śniadania (08.00-10.00) w formie bufetu, obiadokolacje - zupa, drugie danie (jedno z dwóch dań do wyboru), sałatka, owoc + jeden napój na osobę (jeden bezalkoholowyrazy na tydzień. WYŻYWIENIE: HB - śniadania (08.00-10.00) w formie bufetu, obiadokolacje - zupa, drugie danie (jedno z dwóch dań do wyboru), sałatka, owoc + jeden napój na osobę (jeden bezalkoholowy
lub jedno małe piwo). Istnieje możliwość wykupienia w restauracji hotelowej dodatkowych posiłków z menu. PLAŻA: Najbliższa plaża ok. 150 metrów, piaszczysto-żwirkowa, plaża Bora Bora około 300m. odlub jedno małe piwo). Istnieje możliwość wykupienia w restauracji hotelowej dodatkowych posiłków z menu. PLAŻA: Najbliższa plaża ok. 150 metrów, piaszczysto-żwirkowa, plaża Bora Bora około 300m. od
hotelu (2 leżaki i parasol dodatkowo płatne ok. 10 EUR / dzień). Na plaży możliwość odpłatnie korzystania z szerokiej gamy sportów wodnych hotelu (2 leżaki i parasol dodatkowo płatne ok. 10 EUR / dzień). Na plaży możliwość odpłatnie korzystania z szerokiej gamy sportów wodnych 
HOTEL 6 MILJEHOTEL 6 MILJE : : 
HOTEL 6 MILJE: POŁOŻENIE - ok. 300 m do plaży  - centrum miasteczka Ksamil  - ok. 100 m do najbliższego sklepu  - ok. 100 m do przystanku autobusowego  - ok. 47 km do lotniska na Korfu PLAŻA: WHOTEL 6 MILJE: POŁOŻENIE - ok. 300 m do plaży  - centrum miasteczka Ksamil  - ok. 100 m do najbliższego sklepu  - ok. 100 m do przystanku autobusowego  - ok. 47 km do lotniska na Korfu PLAŻA: W
pobliżu hotelupobliżu 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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znajdują się 2 piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza, oddalone od obiektu o ok. 300 m. Dla Naszych Kliemtów serwis plażowy (2 leżaki + parasol - w miarę dostępności) bezpłatne. POKOJE:znajdują się 2 piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza, oddalone od obiektu o ok. 300 m. Dla Naszych Kliemtów serwis plażowy (2 leżaki + parasol - w miarę dostępności) bezpłatne. POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00  Wykwaterowanie 10:00  Hotel posiada 30 pokoi. Pokoje typu standard o metrażu ok. 30 m2 posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są w klimatyzację,Zakwaterowanie 14:00  Wykwaterowanie 10:00  Hotel posiada 30 pokoi. Pokoje typu standard o metrażu ok. 30 m2 posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są w klimatyzację,
Wi-Fi, TV, telefon, lodówkę. WYŻYWIENIE: All Inclusive  Śniadanie(7:30-9:30) - 3-4 rodzaje chleba, croissants, ciasto albańskie -byrek, jogurt, mleko, sok pomarańczowy, herbata, kawa, omlety, smażoneWi-Fi, TV, telefon, lodówkę. WYŻYWIENIE: All Inclusive  Śniadanie(7:30-9:30) - 3-4 rodzaje chleba, croissants, ciasto albańskie -byrek, jogurt, mleko, sok pomarańczowy, herbata, kawa, omlety, smażone
jajka, kiełbaski, szynka, tosty z serem, biały ser, dżem, miód, masło, płatki, marchewki, oliwki, cebula, pomidory, ogórek, owoce; obiad (12:30-14:30) i kolacja (18:30-20:30) - 2 rodzaje chleba, 2 rodzaje zup,jajka, kiełbaski, szynka, tosty z serem, biały ser, dżem, miód, masło, płatki, marchewki, oliwki, cebula, pomidory, ogórek, owoce; obiad (12:30-14:30) i kolacja (18:30-20:30) - 2 rodzaje chleba, 2 rodzaje zup,
ryż, makaron, warzywa, sałatki, mięsa, ryby, 2 rodzaje deserów, owoce, albańskie ciasto, pizza. Wybrane lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje podawane 9:00-21:00. Pool Bar 9:00-21:00 - cola, fanta,ryż, makaron, warzywa, sałatki, mięsa, ryby, 2 rodzaje deserów, owoce, albańskie ciasto, pizza. Wybrane lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje podawane 9:00-21:00. Pool Bar 9:00-21:00 - cola, fanta,
herbata, raki, wino (białe i czerwone), piwo, woda (gorąca i zimna) 24h. herbata, raki, wino (białe i czerwone), piwo, woda (gorąca i zimna) 24h. 
OPŁATY OBOWIĄZKOWEOPŁATY OBOWIĄZKOWE : : 
Obowiązkowo płatne u pilota - 80 EUR/osoba (taksa klimatyczna, opłaty za lokalnych przewodników, parkingi, bilety wstępu) Obowiązkowo płatne u pilota - 80 EUR/osoba (taksa klimatyczna, opłaty za lokalnych przewodników, parkingi, bilety wstępu) 
REGIONREGION : : 
KSAMIL: To niewielka miejscowość położona na południu Albanii, niedaleko granicy z Grecją, mniej więcej w połowie drogi między Sarandą a Butrintem. To, co czyni ją wyjątkową, to piękna zatokaKSAMIL: To niewielka miejscowość położona na południu Albanii, niedaleko granicy z Grecją, mniej więcej w połowie drogi między Sarandą a Butrintem. To, co czyni ją wyjątkową, to piękna zatoka
urozmaicona czterema niewielkimi wysepkami. Po prostu raj na ziemi! Znajdziecie tu piękną, słoneczną pogodę, czystą, ciepłą wodę, przyjemne plaże, pyszne jedzenie.  urozmaicona czterema niewielkimi wysepkami. Po prostu raj na ziemi! Znajdziecie tu piękną, słoneczną pogodę, czystą, ciepłą wodę, przyjemne plaże, pyszne jedzenie.  
INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMIINFORMACJE DLA OSÓB 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) 
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 
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. 
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. 
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). 
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. 
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. 
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.

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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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, 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)

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 WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

AlbaniaAlbania
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Albańskie KaraibyAlbańskie Karaiby  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 25.09.202125.09.2021

02.10.202102.10.2021 11291129   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko - BiałaBielsko - Biała  do do KsamilKsamil dnia dnia 25.09.202125.09.2021  godz.  godz. 08:45 - 00:0008:45 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  KsamilKsamil   do do Bielsko - BiałaBielsko - Biała dnia dnia 01.10.202101.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy JON - DBLPokój 2 osobowy JON - DBL

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


