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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

EgiptEgipt
HurghadaHurghada Alf Leila Wa LeilaAlf Leila Wa Leila  WarszawaWarszawa 23.09.202123.09.2021

30.09.202130.09.2021 21182118   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HurghadaHurghada dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 08:00 - 12:2008:00 - 12:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HurghadaHurghada  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 13:20 - 17:4513:20 - 17:45
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: HurghadaHurghada
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: dbl standard [garden/pool view]dbl standard [garden/pool view] Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1322 m1322 m

Kategoria lokalnaKategoria lokalna : : 
**** **** 
Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Komfortowy hotel nawiązujący stylem do pałacowych budowli arabskich. Jego dwupiętrowe pawilony, ładne baseny i ogród tworzą malowniczy resort, w którym nikt się nie nudzi. Atutem jest tutejszeKomfortowy hotel nawiązujący stylem do pałacowych budowli arabskich. Jego dwupiętrowe pawilony, ładne baseny i ogród tworzą malowniczy resort, w którym nikt się nie nudzi. Atutem jest tutejsze
centrum rozrywki Fantasia oraz Muzeum Historii Starożytnego Egiptu. centrum rozrywki Fantasia oraz Muzeum Historii Starożytnego Egiptu. 
PołożeniePołożenie: : 
W południowej części Hurghady, w drugiej linii brzegowej, 900 m od piaszczystej plaży przy hotelu Dana Beach (bezpłatny bus hotelowy), ok. 20 min jazdy od lotniska i 25 min jazdy od centrum HurghadyW południowej części Hurghady, w drugiej linii brzegowej, 900 m od piaszczystej plaży przy hotelu Dana Beach (bezpłatny bus hotelowy), ok. 20 min jazdy od lotniska i 25 min jazdy od centrum Hurghady
(Sekalla). (Sekalla). 
WyposażenieWyposażenie: : 
Eleganckie lobby z całodobową recepcją, punkt wymiany walut, sklepiki z pamiątkami, rzemiosłem kosmetykami itp., sala konferencyjna, restauracje (główna, włoska, azjatycka, orientalna), bar przyEleganckie lobby z całodobową recepcją, punkt wymiany walut, sklepiki z pamiątkami, rzemiosłem kosmetykami itp., sala konferencyjna, restauracje (główna, włoska, azjatycka, orientalna), bar przy
basenie, bar w lobby, bar przy plaży hotelu Diana, kawiarnia, kacik sziszy, lodziarnia, pralnia, bezpłatne Wi-Fi,  wypożyczalnia samochodów, room service, bankomat, apteka. basenie, bar w lobby, bar przy plaży hotelu Diana, kawiarnia, kacik sziszy, lodziarnia, pralnia, bezpłatne Wi-Fi,  wypożyczalnia samochodów, room service, bankomat, apteka. 
PokojePokoje: : 
Standard room - gustowne, standardowo wyposażone; indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka, minibar, czajnik elektryczny, TV sat, sejf, telefon, łącza  Wi-Fi, balkon lub taras. Powierzchnia - ok. 30-Standard room - gustowne, standardowo wyposażone; indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka, minibar, czajnik elektryczny, TV sat, sejf, telefon, łącza  Wi-Fi, balkon lub taras. Powierzchnia - ok. 30-
32 m kw. Family -  pokój rodzinny o powierzchni ok. 50 m kw. Część sypialni rodziców optycznie oddzielona od części dla dzieci. 32 m kw. Family -  pokój rodzinny o powierzchni ok. 50 m kw. Część sypialni rodziców optycznie oddzielona od części dla dzieci. 
WyżywienieWyżywienie: : 
All Inclusive: śniadania (07.00-10.00), obiady (12.00-14.00), kolacje (18.30-22.00) w formie bufetów, serwowane późne kolacje (22.00-24.00), przekąski, kawa, herbata, lokalne napoje bezalkoholowe iAll Inclusive: śniadania (07.00-10.00), obiady (12.00-14.00), kolacje (18.30-22.00) w formie bufetów, serwowane późne kolacje (22.00-24.00), przekąski, kawa, herbata, lokalne napoje bezalkoholowe i
alkoholowe serwowane od godz. 10.00 do północy (w zależności od baru), codziennie butelka wody mineralnej w pokoju.  Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wyżywienia bez wcześniejszegoalkoholowe serwowane od godz. 10.00 do północy (w zależności od baru), codziennie butelka wody mineralnej w pokoju.  Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wyżywienia bez wcześniejszego
powiadomienia.  powiadomienia.  
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Pięć fantazyjnych basenów z mostkami i tarasami słonecznymi, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis ziemny (limit czasowy na bezpłatne korzystanie), tenis stołowy, siłownia, aerobik, gimnastyka wPięć fantazyjnych basenów z mostkami i tarasami słonecznymi, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis ziemny (limit czasowy na bezpłatne korzystanie), tenis stołowy, siłownia, aerobik, gimnastyka w
wodzie,  rzutki, minigolf, animacje, wieczory folklorystyczne, odpłatnie: bilard, sauna, łaźnia, masaże, sporty wodne, centrum nurkowe. wodzie,  rzutki, minigolf, animacje, wieczory folklorystyczne, odpłatnie: bilard, sauna, łaźnia, masaże, sporty wodne, centrum nurkowe. 
Dla dzieciDla dzieci : : 
Wydzielone części dla dzieci w basenach dla dorosłych, dwa oddzielne brodziki, zjeżdżalnie wodne (dla dzieci w wielu 4-10 lat), miniklub (4-12 lat), plac zabaw, wysokie krzesełka, łóżeczka niemowlęce, kidsWydzielone części dla dzieci w basenach dla dorosłych, dwa oddzielne brodziki, zjeżdżalnie wodne (dla dzieci w wielu 4-10 lat), miniklub (4-12 lat), plac zabaw, wysokie krzesełka, łóżeczka niemowlęce, kids
menu w restauracji, odpłatne gry elektroniczne. menu w restauracji, odpłatne gry elektroniczne. 
UwagiUwagi : : 
Od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie na lotnisku - oficjalna cena wynosi 25 USD/os. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. Od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie na lotnisku - oficjalna cena wynosi 25 USD/os. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. 
Cena zawieraCena zawiera : : 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, opiekę polskojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i choróbBilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, opiekę polskojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób
przewlekłych, VAT.   przewlekłych, VAT.   
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Opłat za wizę egipską 25 USD/OS; wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowego ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. Opłat za wizę egipską 25 USD/OS; wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowego ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. 
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/ .

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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Przelot EasyJetPrzelot EasyJet: : 
EasyJet - z portu lotniczego Berlin BrandenburgPrzelot liniami typu Low CostW cenie jeden mały bagaż podręczny (maks. 45 x 36 x 20 cm) do 10 kg , który musi zmieścić się pod siedzeniem znajdującym sięEasyJet - z portu lotniczego Berlin BrandenburgPrzelot liniami typu Low CostW cenie jeden mały bagaż podręczny (maks. 45 x 36 x 20 cm) do 10 kg , który musi zmieścić się pod siedzeniem znajdującym się
z przodu.   Ten sam dodatek dotyczy wybranych miejsc standardowych. Ponadto klienci, którzy zakupili miejsce Up front lub Extra legroom będą mogli zabrać na pokład duży bagaż podręczny (maks. 56 x 45z przodu.   Ten sam dodatek dotyczy wybranych miejsc standardowych. Ponadto klienci, którzy zakupili miejsce Up front lub Extra legroom będą mogli zabrać na pokład duży bagaż podręczny (maks. 56 x 45
x 25 cm) , który musi mieścić się w schowku nad głową. Bagaż główny za dopłatą: - 15 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 23 kg w cenie od 410 do 500 PLN/sztuka ( w zaleznosci od daty wylotu ) Uwaga! Jeżelix 25 cm) , który musi mieścić się w schowku nad głową. Bagaż główny za dopłatą: - 15 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 23 kg w cenie od 410 do 500 PLN/sztuka ( w zaleznosci od daty wylotu ) Uwaga! Jeżeli
bagaż zostanie dodany po potwierdzeniu rezerwacji jego cena może być wyższa.Wybór miejsca (za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji (wycena na podstawie dostępności miejsc ibagaż zostanie dodany po potwierdzeniu rezerwacji jego cena może być wyższa.Wybór miejsca (za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji (wycena na podstawie dostępności miejsc i
oferty linii lotniczej). 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 tejoferty linii lotniczej). 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 samej rezerwacji będą siedziały obok siebie 
Aktualizacja COVID-19Aktualizacja COVID-19: : 
PODRÓŻ SAMOLOTOWA Z POLSKI DO EGIPTU Osoby posiadające zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19 oraz dzieci do lat 6 przylatują do Egiptu bez konieczności wykonywania testu.PODRÓŻ SAMOLOTOWA Z POLSKI DO EGIPTU Osoby posiadające zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19 oraz dzieci do lat 6 przylatują do Egiptu bez konieczności wykonywania testu.
Władze Egiptu akceptują tylko pełny cykl szczepień (od drugiej dawki musi upłynąć minimum 14 dni) szczepionkami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer,Władze Egiptu akceptują tylko pełny cykl szczepień (od drugiej dawki musi upłynąć minimum 14 dni) szczepionkami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer,
AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson (w tym ostatnim przypadku musi upłynąć 14 dni od podania pierwszej dawki). Osoby niezaszczepione muszą mieć ze sobąAstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson (w tym ostatnim przypadku musi upłynąć 14 dni od podania pierwszej dawki). Osoby niezaszczepione muszą mieć ze sobą
negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, wydany nie wcześniej niż 72 h przed przylotem (w jęz. angielskim). Wymagany kod QR. Istnieje możliwość wykonania testu na lotnisku docelowym wnegatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, wydany nie wcześniej niż 72 h przed przylotem (w jęz. angielskim). Wymagany kod QR. Istnieje możliwość wykonania testu na lotnisku docelowym w
Egipcie (30 USD, dzieci do 6 roku życia - bezpłatnie). Po zrobieniu testu turyści udają się do zarezerwowanego przez nich hotelu (transfer na lotnisku czeka na klientów). Należy liczyć się z izolacją w pokojuEgipcie (30 USD, dzieci do 6 roku życia - bezpłatnie). Po zrobieniu testu turyści udają się do zarezerwowanego przez nich hotelu (transfer na lotnisku czeka na klientów). Należy liczyć się z izolacją w pokoju
(do momentu uzyskania wyniku negatywnego). W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego obowiązuje kwarantanna. Wówczas koszty związane z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi(do momentu uzyskania wyniku negatywnego). W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego obowiązuje kwarantanna. Wówczas koszty związane z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi
oraz transportem do placówek medycznych ponosi klient. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu wykonanego w Egipcie należy mieć na względzie to, że linie lotnicze mogą nie wpuścić osobyoraz transportem do placówek medycznych ponosi klient. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu wykonanego w Egipcie należy mieć na względzie to, że linie lotnicze mogą nie wpuścić osoby
zakażonej na pokład. TRANZYT PRZEZ NIEMCY Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i samolotem.zakażonej na pokład. TRANZYT PRZEZ NIEMCY Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i samolotem.
Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec i muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%,Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec i muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%,
swoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, aswoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a
nie od otrzymania wyniku. Testów nie muszą wykonywać dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy ponie od otrzymania wyniku. Testów nie muszą wykonywać dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po
chorobie), osoby przewożące zawodowo ludzi lub towar. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Od 1 sierpnia 2021 r. Niemieckiechorobie), osoby przewożące zawodowo ludzi lub towar. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Od 1 sierpnia 2021 r. Niemieckie
Ministerstwo Zdrowia wyróżnia dwa obszary ryzyka: 1. obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet); 2. obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet). Listy te są na bieżąco uaktualniane. ObecnieMinisterstwo Zdrowia wyróżnia dwa obszary ryzyka: 1. obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet); 2. obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet). Listy te są na bieżąco uaktualniane. Obecnie
(7 sierpnia) Egipt znajduje się na pierwszej z nich. Przy podróży tranzytowej z Egiptu przez Niemcy należy mieć negatywny wynik testu lub zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień lub o przebyciu choroby(7 sierpnia) Egipt znajduje się na pierwszej z nich. Przy podróży tranzytowej z Egiptu przez Niemcy należy mieć negatywny wynik testu lub zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień lub o przebyciu choroby
(28 dni- 6 miesięcy). Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej(28 dni- 6 miesięcy). Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej
przy autostradzie. Przed powrotem do Niemiec wymagane jest dokonanie rejestracji na www.einreiseanmeldung.de. Koszty wykonania testu w Egipcie przed powrotem do Niemiec: * Test + transfer toprzy autostradzie. Przed powrotem do Niemiec wymagane jest dokonanie rejestracji na www.einreiseanmeldung.de. Koszty wykonania testu w Egipcie przed powrotem do Niemiec: * Test + transfer to
koszt 30 USD (organizowane na miejscu po kontakcie z rezydentem) * Test na miejscu w hotelu to koszt 55 USD Należy mieć ze sobą: skopiowaną 1 stronę paszportu + stronę z pieczątką z paszportu zkoszt 30 USD (organizowane na miejscu po kontakcie z rezydentem) * Test na miejscu w hotelu to koszt 55 USD Należy mieć ze sobą: skopiowaną 1 stronę paszportu + stronę z pieczątką z paszportu z
wjazdu do Egiptu, bilet lotniczy/karta pokladowa), voucher hotelowy.   DODATKOWE DOKUMENTY PRZED PODRÓŻĄ Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia Formularza Lokalizacyjnego dlawjazdu do Egiptu, bilet lotniczy/karta pokladowa), voucher hotelowy.   DODATKOWE DOKUMENTY PRZED PODRÓŻĄ Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia Formularza Lokalizacyjnego dla
Klientów wylatujących do Egiptu": h�ps://bit.ly/3jHMik9 Podróżując liniami Enter Air (numery rejsów zaczynające się od ENT, np. ENT1111) wszyscy pasażerowie mają obowiązek dodatkowo wydrukować,Klientów wylatujących do Egiptu": h�ps://bit.ly/3jHMik9 Podróżując liniami Enter Air (numery rejsów zaczynające się od ENT, np. ENT1111) wszyscy pasażerowie mają obowiązek dodatkowo wydrukować,
wypełnić i zabrać ze sobą Deklarację Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Enter Air. h�ps://www.enterair.pl/uploads/COVID_19_DEKLARACJA_ZDROWOTNA_ENTERAIR.pdfwypełnić i zabrać ze sobą Deklarację Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Enter Air. h�ps://www.enterair.pl/uploads/COVID_19_DEKLARACJA_ZDROWOTNA_ENTERAIR.pdf
h�ps://www.enterair.pl/uploads/ANNEX%20V%20PART%20A%20Health%20Declara�on%20.pdfJest to konieczne by otrzymać kartę pokładową i należy to zrobić przy każdym przelocie (z Polski i do Polski),h�ps://www.enterair.pl/uploads/ANNEX%20V%20PART%20A%20Health%20Declara�on%20.pdfJest to konieczne by otrzymać kartę pokładową i należy to zrobić przy każdym przelocie (z Polski i do Polski),
dlatego każdy powinien posiadać 2 egzemplarze Deklaracji Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Entar Air (w j.polskim na wylot, a w j. angielskim na powrót). Wypełnione dokumenty należydlatego każdy powinien posiadać 2 egzemplarze Deklaracji Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Entar Air (w j.polskim na wylot, a w j. angielskim na powrót). Wypełnione dokumenty należy
przekazać na lotnisku pracownikowi obsługi naziemnej podczas odprawy w check-in. Przed podróżą liniami Easy Jet (numery rejsów zaczynające się od EJU lub U2, np. U2 1111, loty z Berlina) obowiązkowoprzekazać na lotnisku pracownikowi obsługi naziemnej podczas odprawy w check-in. Przed podróżą liniami Easy Jet (numery rejsów zaczynające się od EJU lub U2, np. U2 1111, loty z Berlina) obowiązkowo
prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacji, które znajdą Państwo pod tym linkiem:h�p://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence oraz h�ps://www.easyjet.com/en/policy/country-specific-travel-prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacji, które znajdą Państwo pod tym linkiem:h�p://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence oraz h�ps://www.easyjet.com/en/policy/country-specific-travel-
informa�on   Karta Lokalizacyjna Podróżnego Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązane do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznejinforma�on   Karta Lokalizacyjna Podróżnego Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązane do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej
(eKLP). Od 17 lipca 2021 r. jest ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją(eKLP). Od 17 lipca 2021 r. jest ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją
nadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy. Karta znajduje się na stronienadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy. Karta znajduje się na stronie
MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klpKwarantanna w Polsce po powrocie z Egiptu W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.06.MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klpKwarantanna w Polsce po powrocie z Egiptu W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.06.
2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski; W przypadku przybycia z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski; W przypadku przybycia z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podróżni muszą odbyć obowiązkową 10 dniową kwarantannę, z której zwolnić może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 7. dnia poPorozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podróżni muszą odbyć obowiązkową 10 dniową kwarantannę, z której zwolnić może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 7. dnia po
przylocie do Polski. Poza tym z kwarantanny zwolnione są osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, które przyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadkuprzylocie do Polski. Poza tym z kwarantanny zwolnione są osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, które przyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadku
szczepienia jednofazowego) minimum 14 dni wcześniej i mogą to potwierdzić zaświadczeniem. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej b) ozdrowieńcy, czyli ci, którzy w ostatnichszczepienia jednofazowego) minimum 14 dni wcześniej i mogą to potwierdzić zaświadczeniem. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej b) ozdrowieńcy, czyli ci, którzy w ostatnich
6 miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie) c) dzieci do 12. roku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi. Obowiązek odbycia kwarantanny6 miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie) c) dzieci do 12. roku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi. Obowiązek odbycia kwarantanny
uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne. Ważne informacje na oficjalnych stronach:uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne. Ważne informacje na oficjalnych stronach:
Polskie MSZ: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt h�ps://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech Polska StrażPolskie MSZ: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt h�ps://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech Polska Straż
Graniczna: h�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.htmlGraniczna: h�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
InstytutKocha: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htmlInstytutKocha: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

EgiptEgipt
HurghadaHurghada Jaz Aquamarine (Ex. Iberotel Aquamarine)Jaz Aquamarine (Ex. Iberotel Aquamarine)  WarszawaWarszawa 23.09.202123.09.2021

30.09.202130.09.2021 25782578   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HurghadaHurghada dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 08:00 - 12:2008:00 - 12:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HurghadaHurghada  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 13:20 - 17:4513:20 - 17:45
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: HurghadaHurghada
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: standard roomstandard room Odległość od plaży: Odległość od plaży: 305 m305 m

Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Elegancki, duży i z rozmachem zaprojektowany hotel renomowanej sieci Jaz. Idylliczna sceneria, oryginalne  wnętrza, ciekawy kompleks basenów i aquapark, niska zabudowa, moc atrakcji rozrywkowych iElegancki, duży i z rozmachem zaprojektowany hotel renomowanej sieci Jaz. Idylliczna sceneria, oryginalne  wnętrza, ciekawy kompleks basenów i aquapark, niska zabudowa, moc atrakcji rozrywkowych i
sportowych. sportowych. 
Kategoria lokalnaKategoria lokalna : : 
***** ***** 
PołożeniePołożenie: : 
Na rozległym terenie, przy długiej piaszczysto-żwirowej plaży (leżaki, parasol, ręczniki - bezpłatnie, płytka woda z koralowcami - zalecane obuwie ochronne), 20 km na południe od centrum HurghadyNa rozległym terenie, przy długiej piaszczysto-żwirowej plaży (leżaki, parasol, ręczniki - bezpłatnie, płytka woda z koralowcami - zalecane obuwie ochronne), 20 km na południe od centrum Hurghady
(odpłatne kursy busem hotelowym), ok. 18 km od lotniska. (odpłatne kursy busem hotelowym), ok. 18 km od lotniska. 
WyposażenieWyposażenie: : 
Eleganckie lobby z recepcją i barem, 2 restauracje główne Tapaz  i Four Corners (bufety - także tematyczne),  restauracje a'la carte z kuchnią azjatycką, włoską, śródziemnomorską, indyjską, kilka barów (wEleganckie lobby z recepcją i barem, 2 restauracje główne Tapaz  i Four Corners (bufety - także tematyczne),  restauracje a'la carte z kuchnią azjatycką, włoską, śródziemnomorską, indyjską, kilka barów (w
lobby, przy basenach i na plaży), kafejka orientalna z sziszą, pralnia, minicentrum handlowe, apteka, gabinet lekarski (dyżury), sala konferencyjna, centrum biznesowe, bezpłatne (limitowane) łączalobby, przy basenach i na plaży), kafejka orientalna z sziszą, pralnia, minicentrum handlowe, apteka, gabinet lekarski (dyżury), sala konferencyjna, centrum biznesowe, bezpłatne (limitowane) łącza
internetowe w lobby, odpłatny kącik internetowy, salon fryzjerski, punkt wymiany walut, bankomat, wypożyczalnia samochodów, room-service. internetowe w lobby, odpłatny kącik internetowy, salon fryzjerski, punkt wymiany walut, bankomat, wypożyczalnia samochodów, room-service. 
PokojePokoje: : 
Standard - pokoje dwuosobowe, eleganckie, przestronne (ok. 30 m kw.), gustownie urządzone, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, minibar (odpłatnie),Standard - pokoje dwuosobowe, eleganckie, przestronne (ok. 30 m kw.), gustownie urządzone, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, minibar (odpłatnie),
telefon, TV sat, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon lub taras (widok na ląd, ogród lub basen). Powierzchnia całkowita - ok. 30 m kw.  Superior - większa powierzchnia (ok. 35 m kw.), możliwośćtelefon, TV sat, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon lub taras (widok na ląd, ogród lub basen). Powierzchnia całkowita - ok. 30 m kw.  Superior - większa powierzchnia (ok. 35 m kw.), możliwość
dostawki. Balkon lub taras z widokiem na ogród/basen. Family superior - pokój rodzinny (ok. 42- 45 m kw.). Family deluxe - pokój rodzinny o powierzchni ok. 47-50 m kw.  Pokoje rodzinne składają się zdostawki. Balkon lub taras z widokiem na ogród/basen. Family superior - pokój rodzinny (ok. 42- 45 m kw.). Family deluxe - pokój rodzinny o powierzchni ok. 47-50 m kw.  Pokoje rodzinne składają się z
części wypoczynkowej przy wejściu, gdzie śpią dzieci (rozkładane sofy 180x80 cm), korytarza, łazienki i sypialni dla dorosłych z łóżkami typu queensize.  części wypoczynkowej przy wejściu, gdzie śpią dzieci (rozkładane sofy 180x80 cm), korytarza, łazienki i sypialni dla dorosłych z łóżkami typu queensize.  
WyżywienieWyżywienie: : 
All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu,  przekąski w barze przy basenie i przy plaży, popołudniowa kawa/herbata, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane od godz. 10.00 doAll Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu,  przekąski w barze przy basenie i przy plaży, popołudniowa kawa/herbata, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane od godz. 10.00 do
północy.     północy.     
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Kompleks basenów z wysepkami i tarasami słonecznymi, aquapark (czynny w wyznaczonych godzinach) z kilkunastoma zjeżdżalniami wodnymi, 2 jacuzzi z widokiem na morze, 4 korty tenisowe, tenisKompleks basenów z wysepkami i tarasami słonecznymi, aquapark (czynny w wyznaczonych godzinach) z kilkunastoma zjeżdżalniami wodnymi, 2 jacuzzi z widokiem na morze, 4 korty tenisowe, tenis
stołowy, siłownia, siatkówka plażowa, rzutki, boccia, piłka wodna, aerobik, 1400-metrowa ścieżka do biegania, sauna, łaźnia parowa, masaże, sporty wodne i centrum nurkowe, przedstawienia i wieczorkistołowy, siłownia, siatkówka plażowa, rzutki, boccia, piłka wodna, aerobik, 1400-metrowa ścieżka do biegania, sauna, łaźnia parowa, masaże, sporty wodne i centrum nurkowe, przedstawienia i wieczorki
folklorystyczne w hotelowym amfiteatrze oraz program rekreacyjno-rozrywkowy, dyskoteka. folklorystyczne w hotelowym amfiteatrze oraz program rekreacyjno-rozrywkowy, dyskoteka. 
Dla dzieciDla dzieci : : 
Brodziki, zjeżdżalnie  wodne, zajęcia w miniklubie (4-12 lat), sala i plac zabaw, wysokie krzesełka, łóżeczka niemowlęce, możliwa indywidualna opieka nad dzieckiem (odpłatnie). Brodziki, zjeżdżalnie  wodne, zajęcia w miniklubie (4-12 lat), sala i plac zabaw, wysokie krzesełka, łóżeczka niemowlęce, możliwa indywidualna opieka nad dzieckiem (odpłatnie). 
UwagiUwagi : : 
Od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie na lotnisku - oficjalna cena wynosi 25 USD/os. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. Od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie na lotnisku - oficjalna cena wynosi 25 USD/os. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. 
Cena zawieraCena zawiera : : 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny  rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych,Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny  rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych,
VAT. VAT. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Opłat za wizę egipską 25 USD/OS; wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowego ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. Opłat za wizę egipską 25 USD/OS; wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowego ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. 
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 itrybie nagłym i
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bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się zbez 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/ . komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ . 
Przelot EasyJetPrzelot EasyJet: : 
EasyJet - z portu lotniczego Berlin BrandenburgPrzelot liniami typu Low CostW cenie jeden mały bagaż podręczny (maks. 45 x 36 x 20 cm) do 10 kg , który musi zmieścić się pod siedzeniem znajdującym sięEasyJet - z portu lotniczego Berlin BrandenburgPrzelot liniami typu Low CostW cenie jeden mały bagaż podręczny (maks. 45 x 36 x 20 cm) do 10 kg , który musi zmieścić się pod siedzeniem znajdującym się
z przodu.   Ten sam dodatek dotyczy wybranych miejsc standardowych. Ponadto klienci, którzy zakupili miejsce Up front lub Extra legroom będą mogli zabrać na pokład duży bagaż podręczny (maks. 56 x 45z przodu.   Ten sam dodatek dotyczy wybranych miejsc standardowych. Ponadto klienci, którzy zakupili miejsce Up front lub Extra legroom będą mogli zabrać na pokład duży bagaż podręczny (maks. 56 x 45
x 25 cm) , który musi mieścić się w schowku nad głową. Bagaż główny za dopłatą: - 15 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 23 kg w cenie od 410 do 500 PLN/sztuka ( w zaleznosci od daty wylotu ) Uwaga! Jeżelix 25 cm) , który musi mieścić się w schowku nad głową. Bagaż główny za dopłatą: - 15 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 23 kg w cenie od 410 do 500 PLN/sztuka ( w zaleznosci od daty wylotu ) Uwaga! Jeżeli
bagaż zostanie dodany po potwierdzeniu rezerwacji jego cena może być wyższa.Wybór miejsca (za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji (wycena na podstawie dostępności miejsc ibagaż zostanie dodany po potwierdzeniu rezerwacji jego cena może być wyższa.Wybór miejsca (za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji (wycena na podstawie dostępności miejsc i
oferty linii lotniczej). 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 tejoferty linii lotniczej). 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 samej rezerwacji będą siedziały obok siebie 
Aktualizacja COVID-19Aktualizacja COVID-19: : 
PODRÓŻ SAMOLOTOWA Z POLSKI DO EGIPTU Osoby posiadające zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19 oraz dzieci do lat 6 przylatują do Egiptu bez konieczności wykonywania testu.PODRÓŻ SAMOLOTOWA Z POLSKI DO EGIPTU Osoby posiadające zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19 oraz dzieci do lat 6 przylatują do Egiptu bez konieczności wykonywania testu.
Władze Egiptu akceptują tylko pełny cykl szczepień (od drugiej dawki musi upłynąć minimum 14 dni) szczepionkami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer,Władze Egiptu akceptują tylko pełny cykl szczepień (od drugiej dawki musi upłynąć minimum 14 dni) szczepionkami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer,
AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson (w tym ostatnim przypadku musi upłynąć 14 dni od podania pierwszej dawki). Osoby niezaszczepione muszą mieć ze sobąAstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson (w tym ostatnim przypadku musi upłynąć 14 dni od podania pierwszej dawki). Osoby niezaszczepione muszą mieć ze sobą
negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, wydany nie wcześniej niż 72 h przed przylotem (w jęz. angielskim). Wymagany kod QR. Istnieje możliwość wykonania testu na lotnisku docelowym wnegatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, wydany nie wcześniej niż 72 h przed przylotem (w jęz. angielskim). Wymagany kod QR. Istnieje możliwość wykonania testu na lotnisku docelowym w
Egipcie (30 USD, dzieci do 6 roku życia - bezpłatnie). Po zrobieniu testu turyści udają się do zarezerwowanego przez nich hotelu (transfer na lotnisku czeka na klientów). Należy liczyć się z izolacją w pokojuEgipcie (30 USD, dzieci do 6 roku życia - bezpłatnie). Po zrobieniu testu turyści udają się do zarezerwowanego przez nich hotelu (transfer na lotnisku czeka na klientów). Należy liczyć się z izolacją w pokoju
(do momentu uzyskania wyniku negatywnego). W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego obowiązuje kwarantanna. Wówczas koszty związane z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi(do momentu uzyskania wyniku negatywnego). W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego obowiązuje kwarantanna. Wówczas koszty związane z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi
oraz transportem do placówek medycznych ponosi klient. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu wykonanego w Egipcie należy mieć na względzie to, że linie lotnicze mogą nie wpuścić osobyoraz transportem do placówek medycznych ponosi klient. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu wykonanego w Egipcie należy mieć na względzie to, że linie lotnicze mogą nie wpuścić osoby
zakażonej na pokład. TRANZYT PRZEZ NIEMCY Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i samolotem.zakażonej na pokład. TRANZYT PRZEZ NIEMCY Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i samolotem.
Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec i muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%,Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec i muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%,
swoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, aswoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a
nie od otrzymania wyniku. Testów nie muszą wykonywać dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy ponie od otrzymania wyniku. Testów nie muszą wykonywać dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po
chorobie), osoby przewożące zawodowo ludzi lub towar. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Od 1 sierpnia 2021 r. Niemieckiechorobie), osoby przewożące zawodowo ludzi lub towar. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Od 1 sierpnia 2021 r. Niemieckie
Ministerstwo Zdrowia wyróżnia dwa obszary ryzyka: 1. obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet); 2. obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet). Listy te są na bieżąco uaktualniane. ObecnieMinisterstwo Zdrowia wyróżnia dwa obszary ryzyka: 1. obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet); 2. obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet). Listy te są na bieżąco uaktualniane. Obecnie
(7 sierpnia) Egipt znajduje się na pierwszej z nich. Przy podróży tranzytowej z Egiptu przez Niemcy należy mieć negatywny wynik testu lub zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień lub o przebyciu choroby(7 sierpnia) Egipt znajduje się na pierwszej z nich. Przy podróży tranzytowej z Egiptu przez Niemcy należy mieć negatywny wynik testu lub zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień lub o przebyciu choroby
(28 dni- 6 miesięcy). Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej(28 dni- 6 miesięcy). Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej
przy autostradzie. Przed powrotem do Niemiec wymagane jest dokonanie rejestracji na www.einreiseanmeldung.de. Koszty wykonania testu w Egipcie przed powrotem do Niemiec: * Test + transfer toprzy autostradzie. Przed powrotem do Niemiec wymagane jest dokonanie rejestracji na www.einreiseanmeldung.de. Koszty wykonania testu w Egipcie przed powrotem do Niemiec: * Test + transfer to
koszt 30 USD (organizowane na miejscu po kontakcie z rezydentem) * Test na miejscu w hotelu to koszt 55 USD Należy mieć ze sobą: skopiowaną 1 stronę paszportu + stronę z pieczątką z paszportu zkoszt 30 USD (organizowane na miejscu po kontakcie z rezydentem) * Test na miejscu w hotelu to koszt 55 USD Należy mieć ze sobą: skopiowaną 1 stronę paszportu + stronę z pieczątką z paszportu z
wjazdu do Egiptu, bilet lotniczy/karta pokladowa), voucher hotelowy.   DODATKOWE DOKUMENTY PRZED PODRÓŻĄ Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia Formularza Lokalizacyjnego dlawjazdu do Egiptu, bilet lotniczy/karta pokladowa), voucher hotelowy.   DODATKOWE DOKUMENTY PRZED PODRÓŻĄ Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia Formularza Lokalizacyjnego dla
Klientów wylatujących do Egiptu": h�ps://bit.ly/3jHMik9 Podróżując liniami Enter Air (numery rejsów zaczynające się od ENT, np. ENT1111) wszyscy pasażerowie mają obowiązek dodatkowo wydrukować,Klientów wylatujących do Egiptu": h�ps://bit.ly/3jHMik9 Podróżując liniami Enter Air (numery rejsów zaczynające się od ENT, np. ENT1111) wszyscy pasażerowie mają obowiązek dodatkowo wydrukować,
wypełnić i zabrać ze sobą Deklarację Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Enter Air. h�ps://www.enterair.pl/uploads/COVID_19_DEKLARACJA_ZDROWOTNA_ENTERAIR.pdfwypełnić i zabrać ze sobą Deklarację Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Enter Air. h�ps://www.enterair.pl/uploads/COVID_19_DEKLARACJA_ZDROWOTNA_ENTERAIR.pdf
h�ps://www.enterair.pl/uploads/ANNEX%20V%20PART%20A%20Health%20Declara�on%20.pdfJest to konieczne by otrzymać kartę pokładową i należy to zrobić przy każdym przelocie (z Polski i do Polski),h�ps://www.enterair.pl/uploads/ANNEX%20V%20PART%20A%20Health%20Declara�on%20.pdfJest to konieczne by otrzymać kartę pokładową i należy to zrobić przy każdym przelocie (z Polski i do Polski),
dlatego każdy powinien posiadać 2 egzemplarze Deklaracji Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Entar Air (w j.polskim na wylot, a w j. angielskim na powrót). Wypełnione dokumenty należydlatego każdy powinien posiadać 2 egzemplarze Deklaracji Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Entar Air (w j.polskim na wylot, a w j. angielskim na powrót). Wypełnione dokumenty należy
przekazać na lotnisku pracownikowi obsługi naziemnej podczas odprawy w check-in. Przed podróżą liniami Easy Jet (numery rejsów zaczynające się od EJU lub U2, np. U2 1111, loty z Berlina) obowiązkowoprzekazać na lotnisku pracownikowi obsługi naziemnej podczas odprawy w check-in. Przed podróżą liniami Easy Jet (numery rejsów zaczynające się od EJU lub U2, np. U2 1111, loty z Berlina) obowiązkowo
prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacji, które znajdą Państwo pod tym linkiem:h�p://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence oraz h�ps://www.easyjet.com/en/policy/country-specific-travel-prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacji, które znajdą Państwo pod tym linkiem:h�p://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence oraz h�ps://www.easyjet.com/en/policy/country-specific-travel-
informa�on   Karta Lokalizacyjna Podróżnego Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązane do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznejinforma�on   Karta Lokalizacyjna Podróżnego Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązane do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej
(eKLP). Od 17 lipca 2021 r. jest ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją(eKLP). Od 17 lipca 2021 r. jest ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją
nadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy. Karta znajduje się na stronienadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy. Karta znajduje się na stronie
MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klpKwarantanna w Polsce po powrocie z Egiptu W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.06.MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klpKwarantanna w Polsce po powrocie z Egiptu W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.06.
2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski; W przypadku przybycia z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski; W przypadku przybycia z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podróżni muszą odbyć obowiązkową 10 dniową kwarantannę, z której zwolnić może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 7. dnia poPorozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podróżni muszą odbyć obowiązkową 10 dniową kwarantannę, z której zwolnić może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 7. dnia po
przylocie do Polski. Poza tym z kwarantanny zwolnione są osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, które przyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadkuprzylocie do Polski. Poza tym z kwarantanny zwolnione są osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, które przyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadku
szczepienia jednofazowego) minimum 14 dni wcześniej i mogą to potwierdzić zaświadczeniem. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej b) ozdrowieńcy, czyli ci, którzy w ostatnichszczepienia jednofazowego) minimum 14 dni wcześniej i mogą to potwierdzić zaświadczeniem. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej b) ozdrowieńcy, czyli ci, którzy w ostatnich
6 miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie) c) dzieci do 12. roku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi. Obowiązek odbycia kwarantanny6 miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie) c) dzieci do 12. roku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi. Obowiązek odbycia kwarantanny
uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne. Ważne informacje na oficjalnych stronach:uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne. Ważne informacje na oficjalnych stronach:
Polskie MSZ: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt h�ps://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech Polska StrażPolskie MSZ: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt h�ps://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech Polska Straż
Graniczna: h�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.htmlGraniczna: h�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
InstytutKocha: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htmlInstytutKocha: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 3Oferta 3

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

EgiptEgipt
HurghadaHurghada Albatros Citadel Sahl Hasheesh (Ex. Citadel Azur Resort)Albatros Citadel Sahl Hasheesh (Ex. Citadel Azur Resort)  WarszawaWarszawa 23.09.202123.09.2021

30.09.202130.09.2021 26782678   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HurghadaHurghada dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 08:00 - 12:2008:00 - 12:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HurghadaHurghada  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 13:20 - 17:4513:20 - 17:45
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: HurghadaHurghada
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 os. z widokiem na morzePokój 2 os. z widokiem na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 64 m64 m

Naszym ZdaniemNaszym Zdaniem : : 
Elegancki hotel o ciekawym wystroju, usytuowany na rozległym terenie. Składa się z budynku głównego i kilku 3-piętrowych aneksów. Wyszukany styl, bogata opcja all inclusive, rafa koralowa tuż przy plaży.Elegancki hotel o ciekawym wystroju, usytuowany na rozległym terenie. Składa się z budynku głównego i kilku 3-piętrowych aneksów. Wyszukany styl, bogata opcja all inclusive, rafa koralowa tuż przy plaży.
    
Kategoria lokalnaKategoria lokalna : : 
***** ***** 
PołożeniePołożenie: : 
Na wzgórzu przy długiej plaży (bezpłatne leżaki i parasole), 3 sztucznych lagunach i prywatnej marinie w słynnym ośrodku turystycznym południowego Egiptu: Sahl Hasheesh, ok. 25 km od HurghadyNa wzgórzu przy długiej plaży (bezpłatne leżaki i parasole), 3 sztucznych lagunach i prywatnej marinie w słynnym ośrodku turystycznym południowego Egiptu: Sahl Hasheesh, ok. 25 km od Hurghady
(odpłatne kursy busem hotelowym), 20 km od lotniska.  Przy plaży występują koralowce, zalecamy specjalne obuwie ochronne. (odpłatne kursy busem hotelowym), 20 km od lotniska.  Przy plaży występują koralowce, zalecamy specjalne obuwie ochronne. 
WyposażenieWyposażenie: : 
Duże i eleganckie lobby z całodobową recepcją i bezpłatnymi łączami internetowymi, kantor wymiany walut, bankomat, salon fryzjerski, restauracja główna, 2 restauracje a la carte (azjatycka i orientalna),Duże i eleganckie lobby z całodobową recepcją i bezpłatnymi łączami internetowymi, kantor wymiany walut, bankomat, salon fryzjerski, restauracja główna, 2 restauracje a la carte (azjatycka i orientalna),
bar w lobby (24 h), infinity bar przy basenie, kawiarnia, lodziarnia, bar na tarasie, bar przy plaży, kącik orientalny z sziszą, sklepy, centrum konferencyjne, taras z widokiem na morze, pralnia, room-service.bar w lobby (24 h), infinity bar przy basenie, kawiarnia, lodziarnia, bar na tarasie, bar przy plaży, kącik orientalny z sziszą, sklepy, centrum konferencyjne, taras z widokiem na morze, pralnia, room-service.
W restauracjach wymagane są stosowne stroje do wszystkich posiłków. W restauracjach wymagane są stosowne stroje do wszystkich posiłków. 
PokojePokoje: : 
Standard - klasycznie urządzone pokoje 2-osob. z możliwością dostawki, przestrzenne (45-50 m kw.), wyposażone w indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę z suszarką do włosów, TV sat, sejf,Standard - klasycznie urządzone pokoje 2-osob. z możliwością dostawki, przestrzenne (45-50 m kw.), wyposażone w indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę z suszarką do włosów, TV sat, sejf,
telefon, czajnik elektryczny, minibar, balkon lub taras.  Delux - większa powierzchnia; sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, bezpośredni widok na morze.  Family - dwie sypialnie, garderba,telefon, czajnik elektryczny, minibar, balkon lub taras.  Delux - większa powierzchnia; sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, bezpośredni widok na morze.  Family - dwie sypialnie, garderba,
łazienka, indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV sat, sejf, telefon, czajnik elektryczny, minibar, balkon lub taras z widokiem na morze. Powierzchnia - ok. 70 m kw.  łazienka, indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV sat, sejf, telefon, czajnik elektryczny, minibar, balkon lub taras z widokiem na morze. Powierzchnia - ok. 70 m kw.  
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive - śniadania (07.00-11.00) , obiady (12.30-15.30), kolacje (19.00-22.30, także tematyczne) w formie bufetów, późne kolacje, przekąski (15.30-17.30), kolacje a'la carte (wymagana rezerwacja),All inclusive - śniadania (07.00-11.00) , obiady (12.30-15.30), kolacje (19.00-22.30, także tematyczne) w formie bufetów, późne kolacje, przekąski (15.30-17.30), kolacje a'la carte (wymagana rezerwacja),
lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w wybranych barach od godz. 10.00 do północy. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wyżywienia bez wcześniejszego powiadomienia.       lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w wybranych barach od godz. 10.00 do północy. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wyżywienia bez wcześniejszego powiadomienia.       
Sport i RozrywkaSport i Rozrywka : : 
3 baseny (największy Palm Pool ma ok. 650 m kw.) z tarasami słonecznymi (parasole, leżaki, ręczniki - bezpłatnie), 6 jacuzzi zewnętrznym, siatkówka plażowa, aerobik, dwa korty tenisowe, piłka wodna,3 baseny (największy Palm Pool ma ok. 650 m kw.) z tarasami słonecznymi (parasole, leżaki, ręczniki - bezpłatnie), 6 jacuzzi zewnętrznym, siatkówka plażowa, aerobik, dwa korty tenisowe, piłka wodna,
tenis stołowy, piłka nożna, siłownia, rzutki, boccia, centrum nurkowe (pierwsza próbna lekcja nurkowania oraz sprzęt do nurkowania powierzchniowego - gra�s), rowery wodne, canoe.  Odpłatnie - sauna,tenis stołowy, piłka nożna, siłownia, rzutki, boccia, centrum nurkowe (pierwsza próbna lekcja nurkowania oraz sprzęt do nurkowania powierzchniowego - gra�s), rowery wodne, canoe.  Odpłatnie - sauna,
łaźnia parowa, masaże, zabiegi kosmetyczne, motorowe sporty wodne, kursy nurkowania, nurkowanie głębinowe, salon gier. Hotel organizuje animacje w dzień, program rozrywkowy wieczorem, występy,łaźnia parowa, masaże, zabiegi kosmetyczne, motorowe sporty wodne, kursy nurkowania, nurkowanie głębinowe, salon gier. Hotel organizuje animacje w dzień, program rozrywkowy wieczorem, występy,
dyskoteki itp.. dyskoteki itp.. 
Dla DzieciDla Dzieci : : 
Brodzik, plac zabaw, sala zabaw, miniklub (4-10 lat), łóżeczka niemowlęce, wysokie krzesełka w restauracji, menu dziecięce. Brodzik, plac zabaw, sala zabaw, miniklub (4-10 lat), łóżeczka niemowlęce, wysokie krzesełka w restauracji, menu dziecięce. 
UwagiUwagi : : 
Od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie na lotnisku - oficjalna cena wynosi 25 USD. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. Od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie na lotnisku - oficjalna cena wynosi 25 USD. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. 
Cena zawieraCena zawiera : : 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych,Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych,
VAT. VAT. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Opłat za wizę egipską - 25 USD/OS; wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowego ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. Opłat za wizę egipską - 25 USD/OS; wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowego ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. 
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 opisietrybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie

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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oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymioferty 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/ . dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ . 
Przelot EasyJetPrzelot EasyJet: : 
EasyJet - z portu lotniczego Berlin BrandenburgPrzelot liniami typu Low CostW cenie jeden mały bagaż podręczny (maks. 45 x 36 x 20 cm) do 10 kg , który musi zmieścić się pod siedzeniem znajdującym sięEasyJet - z portu lotniczego Berlin BrandenburgPrzelot liniami typu Low CostW cenie jeden mały bagaż podręczny (maks. 45 x 36 x 20 cm) do 10 kg , który musi zmieścić się pod siedzeniem znajdującym się
z przodu.   Ten sam dodatek dotyczy wybranych miejsc standardowych. Ponadto klienci, którzy zakupili miejsce Up front lub Extra legroom będą mogli zabrać na pokład duży bagaż podręczny (maks. 56 x 45z przodu.   Ten sam dodatek dotyczy wybranych miejsc standardowych. Ponadto klienci, którzy zakupili miejsce Up front lub Extra legroom będą mogli zabrać na pokład duży bagaż podręczny (maks. 56 x 45
x 25 cm) , który musi mieścić się w schowku nad głową. Bagaż główny za dopłatą: - 15 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 23 kg w cenie od 410 do 500 PLN/sztuka ( w zaleznosci od daty wylotu ) Uwaga! Jeżelix 25 cm) , który musi mieścić się w schowku nad głową. Bagaż główny za dopłatą: - 15 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 23 kg w cenie od 410 do 500 PLN/sztuka ( w zaleznosci od daty wylotu ) Uwaga! Jeżeli
bagaż zostanie dodany po potwierdzeniu rezerwacji jego cena może być wyższa.Wybór miejsca (za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji (wycena na podstawie dostępności miejsc ibagaż zostanie dodany po potwierdzeniu rezerwacji jego cena może być wyższa.Wybór miejsca (za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji (wycena na podstawie dostępności miejsc i
oferty linii lotniczej). 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 tejoferty linii lotniczej). 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 samej rezerwacji będą siedziały obok siebie 
Aktualizacja COVID-19Aktualizacja COVID-19: : 
PODRÓŻ SAMOLOTOWA Z POLSKI DO EGIPTU Osoby posiadające zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19 oraz dzieci do lat 6 przylatują do Egiptu bez konieczności wykonywania testu.PODRÓŻ SAMOLOTOWA Z POLSKI DO EGIPTU Osoby posiadające zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19 oraz dzieci do lat 6 przylatują do Egiptu bez konieczności wykonywania testu.
Władze Egiptu akceptują tylko pełny cykl szczepień (od drugiej dawki musi upłynąć minimum 14 dni) szczepionkami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer,Władze Egiptu akceptują tylko pełny cykl szczepień (od drugiej dawki musi upłynąć minimum 14 dni) szczepionkami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer,
AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson (w tym ostatnim przypadku musi upłynąć 14 dni od podania pierwszej dawki). Osoby niezaszczepione muszą mieć ze sobąAstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson (w tym ostatnim przypadku musi upłynąć 14 dni od podania pierwszej dawki). Osoby niezaszczepione muszą mieć ze sobą
negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, wydany nie wcześniej niż 72 h przed przylotem (w jęz. angielskim). Wymagany kod QR. Istnieje możliwość wykonania testu na lotnisku docelowym wnegatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, wydany nie wcześniej niż 72 h przed przylotem (w jęz. angielskim). Wymagany kod QR. Istnieje możliwość wykonania testu na lotnisku docelowym w
Egipcie (30 USD, dzieci do 6 roku życia - bezpłatnie). Po zrobieniu testu turyści udają się do zarezerwowanego przez nich hotelu (transfer na lotnisku czeka na klientów). Należy liczyć się z izolacją w pokojuEgipcie (30 USD, dzieci do 6 roku życia - bezpłatnie). Po zrobieniu testu turyści udają się do zarezerwowanego przez nich hotelu (transfer na lotnisku czeka na klientów). Należy liczyć się z izolacją w pokoju
(do momentu uzyskania wyniku negatywnego). W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego obowiązuje kwarantanna. Wówczas koszty związane z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi(do momentu uzyskania wyniku negatywnego). W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego obowiązuje kwarantanna. Wówczas koszty związane z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi
oraz transportem do placówek medycznych ponosi klient. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu wykonanego w Egipcie należy mieć na względzie to, że linie lotnicze mogą nie wpuścić osobyoraz transportem do placówek medycznych ponosi klient. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu wykonanego w Egipcie należy mieć na względzie to, że linie lotnicze mogą nie wpuścić osoby
zakażonej na pokład. TRANZYT PRZEZ NIEMCY Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i samolotem.zakażonej na pokład. TRANZYT PRZEZ NIEMCY Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i samolotem.
Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec i muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%,Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec i muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%,
swoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, aswoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a
nie od otrzymania wyniku. Testów nie muszą wykonywać dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy ponie od otrzymania wyniku. Testów nie muszą wykonywać dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po
chorobie), osoby przewożące zawodowo ludzi lub towar. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Od 1 sierpnia 2021 r. Niemieckiechorobie), osoby przewożące zawodowo ludzi lub towar. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Od 1 sierpnia 2021 r. Niemieckie
Ministerstwo Zdrowia wyróżnia dwa obszary ryzyka: 1. obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet); 2. obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet). Listy te są na bieżąco uaktualniane. ObecnieMinisterstwo Zdrowia wyróżnia dwa obszary ryzyka: 1. obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet); 2. obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet). Listy te są na bieżąco uaktualniane. Obecnie
(7 sierpnia) Egipt znajduje się na pierwszej z nich. Przy podróży tranzytowej z Egiptu przez Niemcy należy mieć negatywny wynik testu lub zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień lub o przebyciu choroby(7 sierpnia) Egipt znajduje się na pierwszej z nich. Przy podróży tranzytowej z Egiptu przez Niemcy należy mieć negatywny wynik testu lub zaświadczenie o pełnym cyklu szczepień lub o przebyciu choroby
(28 dni- 6 miesięcy). Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej(28 dni- 6 miesięcy). Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej
przy autostradzie. Przed powrotem do Niemiec wymagane jest dokonanie rejestracji na www.einreiseanmeldung.de. Koszty wykonania testu w Egipcie przed powrotem do Niemiec: * Test + transfer toprzy autostradzie. Przed powrotem do Niemiec wymagane jest dokonanie rejestracji na www.einreiseanmeldung.de. Koszty wykonania testu w Egipcie przed powrotem do Niemiec: * Test + transfer to
koszt 30 USD (organizowane na miejscu po kontakcie z rezydentem) * Test na miejscu w hotelu to koszt 55 USD Należy mieć ze sobą: skopiowaną 1 stronę paszportu + stronę z pieczątką z paszportu zkoszt 30 USD (organizowane na miejscu po kontakcie z rezydentem) * Test na miejscu w hotelu to koszt 55 USD Należy mieć ze sobą: skopiowaną 1 stronę paszportu + stronę z pieczątką z paszportu z
wjazdu do Egiptu, bilet lotniczy/karta pokladowa), voucher hotelowy.   DODATKOWE DOKUMENTY PRZED PODRÓŻĄ Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia Formularza Lokalizacyjnego dlawjazdu do Egiptu, bilet lotniczy/karta pokladowa), voucher hotelowy.   DODATKOWE DOKUMENTY PRZED PODRÓŻĄ Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia Formularza Lokalizacyjnego dla
Klientów wylatujących do Egiptu": h�ps://bit.ly/3jHMik9 Podróżując liniami Enter Air (numery rejsów zaczynające się od ENT, np. ENT1111) wszyscy pasażerowie mają obowiązek dodatkowo wydrukować,Klientów wylatujących do Egiptu": h�ps://bit.ly/3jHMik9 Podróżując liniami Enter Air (numery rejsów zaczynające się od ENT, np. ENT1111) wszyscy pasażerowie mają obowiązek dodatkowo wydrukować,
wypełnić i zabrać ze sobą Deklarację Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Enter Air. h�ps://www.enterair.pl/uploads/COVID_19_DEKLARACJA_ZDROWOTNA_ENTERAIR.pdfwypełnić i zabrać ze sobą Deklarację Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Enter Air. h�ps://www.enterair.pl/uploads/COVID_19_DEKLARACJA_ZDROWOTNA_ENTERAIR.pdf
h�ps://www.enterair.pl/uploads/ANNEX%20V%20PART%20A%20Health%20Declara�on%20.pdfJest to konieczne by otrzymać kartę pokładową i należy to zrobić przy każdym przelocie (z Polski i do Polski),h�ps://www.enterair.pl/uploads/ANNEX%20V%20PART%20A%20Health%20Declara�on%20.pdfJest to konieczne by otrzymać kartę pokładową i należy to zrobić przy każdym przelocie (z Polski i do Polski),
dlatego każdy powinien posiadać 2 egzemplarze Deklaracji Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Entar Air (w j.polskim na wylot, a w j. angielskim na powrót). Wypełnione dokumenty należydlatego każdy powinien posiadać 2 egzemplarze Deklaracji Zdrowia Enter Air oraz Oświadczenie Zdrowotne Entar Air (w j.polskim na wylot, a w j. angielskim na powrót). Wypełnione dokumenty należy
przekazać na lotnisku pracownikowi obsługi naziemnej podczas odprawy w check-in. Przed podróżą liniami Easy Jet (numery rejsów zaczynające się od EJU lub U2, np. U2 1111, loty z Berlina) obowiązkowoprzekazać na lotnisku pracownikowi obsługi naziemnej podczas odprawy w check-in. Przed podróżą liniami Easy Jet (numery rejsów zaczynające się od EJU lub U2, np. U2 1111, loty z Berlina) obowiązkowo
prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacji, które znajdą Państwo pod tym linkiem:h�p://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence oraz h�ps://www.easyjet.com/en/policy/country-specific-travel-prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacji, które znajdą Państwo pod tym linkiem:h�p://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence oraz h�ps://www.easyjet.com/en/policy/country-specific-travel-
informa�on   Karta Lokalizacyjna Podróżnego Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązane do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznejinforma�on   Karta Lokalizacyjna Podróżnego Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązane do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej
(eKLP). Od 17 lipca 2021 r. jest ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją(eKLP). Od 17 lipca 2021 r. jest ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją
nadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy. Karta znajduje się na stronienadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy. Karta znajduje się na stronie
MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klpKwarantanna w Polsce po powrocie z Egiptu W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.06.MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klpKwarantanna w Polsce po powrocie z Egiptu W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.06.
2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski; W przypadku przybycia z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski; W przypadku przybycia z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podróżni muszą odbyć obowiązkową 10 dniową kwarantannę, z której zwolnić może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 7. dnia poPorozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podróżni muszą odbyć obowiązkową 10 dniową kwarantannę, z której zwolnić może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 7. dnia po
przylocie do Polski. Poza tym z kwarantanny zwolnione są osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, które przyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadkuprzylocie do Polski. Poza tym z kwarantanny zwolnione są osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, które przyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadku
szczepienia jednofazowego) minimum 14 dni wcześniej i mogą to potwierdzić zaświadczeniem. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej b) ozdrowieńcy, czyli ci, którzy w ostatnichszczepienia jednofazowego) minimum 14 dni wcześniej i mogą to potwierdzić zaświadczeniem. Szczepionka musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej b) ozdrowieńcy, czyli ci, którzy w ostatnich
6 miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie) c) dzieci do 12. roku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi. Obowiązek odbycia kwarantanny6 miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie) c) dzieci do 12. roku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi. Obowiązek odbycia kwarantanny
uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne. Ważne informacje na oficjalnych stronach:uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne. Ważne informacje na oficjalnych stronach:
Polskie MSZ: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt h�ps://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech Polska StrażPolskie MSZ: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt h�ps://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech Polska Straż
Graniczna: h�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.htmlGraniczna: h�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html
InstytutKocha: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htmlInstytutKocha: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

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


