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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta CaniforCanifor  KrakówKraków 15.10.202115.10.2021

22.10.202122.10.2021 13191319   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do LuqaLuqa dnia dnia 15.10.202115.10.2021  godz.  godz. 06:45 - 09:2006:45 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do KrakówKraków dnia dnia 22.10.202122.10.2021  godz.  godz. 09:45 - 12:2009:45 - 12:20
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Saint Paul's BaySaint Paul's Bay
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Standard BalconyStandard Balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 390 m390 m

3 Malta/Wyspa Malta 3 Malta/Wyspa Malta 
KategoryzacjaKategoryzacja : : 
Kat. lokalna: 4* Kat. EximTours: 3* Kat. lokalna: 4* Kat. EximTours: 3* 
PołożeniePołożenie: : 
- 500 m od plaży - 150m od Bugibby  - ok. 20 km od lotniska - w pobliżu sklepy, restauracje - 500 m od plaży - 150m od Bugibby  - ok. 20 km od lotniska - w pobliżu sklepy, restauracje 
PlażaPlaża : : 
- Plaża skalista 500m od hotelu - Plaża skalista 500m od hotelu 
PokojePokoje: : 
Standard Balcony Standard 15-18m - klimatyzacja - TV, telefon - łazienka (WC, prysznic/wanna, suszarka do włosów) - balkon lub taras Standard Balcony Standard 15-18m - klimatyzacja - TV, telefon - łazienka (WC, prysznic/wanna, suszarka do włosów) - balkon lub taras 
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
Bezpłatne - basen zewnętrzny, parasole i leżaki  - basen kryty - bilard - piłkarzyki   Bezpłatne - basen zewnętrzny, parasole i leżaki  - basen kryty - bilard - piłkarzyki   
Dla dzieciDla dzieci : : 
-brodzik -brodzik 
WyżywienieWyżywienie: : 
Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzyBed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy
posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach wyznaczonych przez hotel. posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach wyznaczonych przez hotel. 
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja główna  -  bar - restauracja główna  -  bar 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- odremontowany w 2005roku - wifi bezpłatne - informacja turystyczna - obiekt dysponuje 167 pokojami  - odremontowany w 2005roku - wifi bezpłatne - informacja turystyczna - obiekt dysponuje 167 pokojami  
UWAGAUWAGA: : 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajeszW związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacjespa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo naW przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
BagażBagaż : : 
Kraków, Poznań, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę, Do każdej rezerwacjiKraków, Poznań, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę, Do każdej rezerwacji
istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już poistnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po
potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Gdańsk (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG -potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Gdańsk (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG -
160zł/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub160zł/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub
dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadzedodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze
10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 390 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 295 PLN (10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 390 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 295 PLN (
wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) - 32 kg - 545 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 420 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostanąwyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) - 32 kg - 545 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 420 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną
dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługadodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa
EXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 560 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 450 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 iEXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 560 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 450 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i
od 01.10-31.10) - 32 kg - 670 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 525 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniuod 01.10-31.10) - 32 kg - 670 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 525 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu
rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobęrezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę
Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cenaDo każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena
będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolotbędzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot

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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rejsowy); Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga!rejsowy); Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga!
Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa Warszawa (Air Malta); Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg, oraz bagaż główny o wadze 20 kg.Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa Warszawa (Air Malta); Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg, oraz bagaż główny o wadze 20 kg.

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 Db Seabank Resort & Spa (Ex Riu Seabank)Db Seabank Resort & Spa (Ex Riu Seabank)  KrakówKraków 15.10.202115.10.2021

22.10.202122.10.2021 31693169   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do LuqaLuqa dnia dnia 15.10.202115.10.2021  godz.  godz. 06:45 - 09:2006:45 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do KrakówKraków dnia dnia 22.10.202122.10.2021  godz.  godz. 09:45 - 12:2009:45 - 12:20
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: MellieħaMellieħa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Standard BalconyDouble Standard Balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 68 m68 m

4 Malta/Wyspa Malta 4 Malta/Wyspa Malta 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
- kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4* - kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4* 
PołożeniePołożenie: : 
- Mellieha - przy plaży - przejście przez ulicę oraz promenadę - ok. 2 km od centrum miejscowości - ok. 15 km od Mdiny - ok. 25 km od lotniska - ok. 25 km od Marsaxlokk   - Mellieha - przy plaży - przejście przez ulicę oraz promenadę - ok. 2 km od centrum miejscowości - ok. 15 km od Mdiny - ok. 25 km od lotniska - ok. 25 km od Marsaxlokk   
PlażaPlaża : : 
- publiczna, piaszczysta - leżaki i parasole (płatne) - ręczniki plażowe (za kaucją 10eur) - publiczna, piaszczysta - leżaki i parasole (płatne) - ręczniki plażowe (za kaucją 10eur) 
PokojePokoje: : 
Standard Balcony Standard ok 22m - klimatyzacja - TV, telefon, sejf (bezpłatny) - Wi Fi (bezpłatne) - zestaw do przygotowywania kawy i herbaty - łazienka (WC, prysznic/wanna, suszarka do włosów) -Standard Balcony Standard ok 22m - klimatyzacja - TV, telefon, sejf (bezpłatny) - Wi Fi (bezpłatne) - zestaw do przygotowywania kawy i herbaty - łazienka (WC, prysznic/wanna, suszarka do włosów) -
balkon lub taras - widok na okolicę - widok na basen lub na morze dodatkowo płatny Standard Family room ok 40m - wyposażenie jak w standardzie - dwa pomieszczenia oddzielone drzwiamibalkon lub taras - widok na okolicę - widok na basen lub na morze dodatkowo płatny Standard Family room ok 40m - wyposażenie jak w standardzie - dwa pomieszczenia oddzielone drzwiami
przesuwanymi - widok na okolicę - widok na basen lub morze dodatkowo płatny    przesuwanymi - widok na okolicę - widok na basen lub morze dodatkowo płatny    
Sport, relaks, rozrywkaSport, relaks, rozrywka : : 
Bezpłatne - basen lagunowy - basen kryty podgrzewany - leżaki i parasole przy basenie - siłownia, sauna, jacuzzi, aerobik - animacje w ciągu dnia i wieczorami dla dzieci i dorosłych Płatne - SPA, zabiegiBezpłatne - basen lagunowy - basen kryty podgrzewany - leżaki i parasole przy basenie - siłownia, sauna, jacuzzi, aerobik - animacje w ciągu dnia i wieczorami dla dzieci i dorosłych Płatne - SPA, zabiegi
kosmetyczne i masaże - kręgle (ok. 6 euro/os./gra) - sporty wodne na plaży   kosmetyczne i masaże - kręgle (ok. 6 euro/os./gra) - sporty wodne na plaży   
Dla dzieciDla dzieci : : 
- brodzik - plac zabaw - mini klub dla dzieci 4-11 lat - wysokie krzesełka w resteuracji - opiekunka na zamówienie (płatna) - brodzik - plac zabaw - mini klub dla dzieci 4-11 lat - wysokie krzesełka w resteuracji - opiekunka na zamówienie (płatna) 
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w snack bar, lody podczas posiłków (lody w barze płatne). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są wAll inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w snack bar, lody podczas posiłków (lody w barze płatne). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w
godzinach 11:00 - 23:00. Raz na pobyt 7-dniowy kolacja w każdej restauracji tematycznej bezpłatnie, wymagana wcześniejsza rezerwacja.   godzinach 11:00 - 23:00. Raz na pobyt 7-dniowy kolacja w każdej restauracji tematycznej bezpłatnie, wymagana wcześniejsza rezerwacja.   
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja główna Coral - 6 restauracji tematycznych (bufet) w tym azjatycka, brazylijska, amerykańska, włoska - bezpłatnie jedno wejście do każdej z restauracji, konieczna wcześniejsza rezerwacja - 3- restauracja główna Coral - 6 restauracji tematycznych (bufet) w tym azjatycka, brazylijska, amerykańska, włoska - bezpłatnie jedno wejście do każdej z restauracji, konieczna wcześniejsza rezerwacja - 3
bary bary 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- 4-piętrowy budynek wybudowany w 2012 r. - 400 pokoi - lobby z recepcją - 9 wind - Wi Fi (bezpłatne) - salon fryzjerski, sklep z pamiątkami - wypożyczalnia samochodów - parking  - przystanek komunikacji- 4-piętrowy budynek wybudowany w 2012 r. - 400 pokoi - lobby z recepcją - 9 wind - Wi Fi (bezpłatne) - salon fryzjerski, sklep z pamiątkami - wypożyczalnia samochodów - parking  - przystanek komunikacji
lokalnej ok. 25 m od hotelu - 2 sale konferencyjne - www.dbhotelsresorts.com lokalnej ok. 25 m od hotelu - 2 sale konferencyjne - www.dbhotelsresorts.com 
UWAGAUWAGA: : 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajeszW związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacjespa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo naW przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
BagażBagaż : : 
Kraków, Poznań, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę, Do każdej rezerwacjiKraków, Poznań, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę, Do każdej rezerwacji
istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już poistnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po
potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Gdańsk (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG -potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Gdańsk (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG -
160zł/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub160zł/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub
dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadzedodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze
10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje
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także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 390 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 295 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) - 32 kg - 545 PLN ( wyloty do 05.05także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 390 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 295 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) - 32 kg - 545 PLN ( wyloty do 05.05
i od 01.06 - 30.09)/ 420 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawai od 01.06 - 30.09)/ 420 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa
(WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość(WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 560 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 450 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg - 670 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 -dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 560 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 450 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg - 670 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 -
30.09)/ 525 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair);30.09)/ 525 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair);
Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażuCena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot rejsowy); Cenarejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot rejsowy); Cena
zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagażzawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż
zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa Warszawa (Air Malta); Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg, oraz bagaż główny o wadze 20 kg.zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa Warszawa (Air Malta); Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg, oraz bagaż główny o wadze 20 kg.
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