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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Labranda Riviera Resort & Spa (Mellieha)Labranda Riviera Resort & Spa (Mellieha)  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 16191619   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: MellieħaMellieħa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Twin Room (Land View) DZLTwin Room (Land View) DZL Odległość od plaży: Odległość od plaży: 182 m182 m

PołożeniePołożenie: : 
Komfortowy hotel idyllicznie usytuowany w jednym z najładniejszych miejsc północnej Malty, w spokojnej okolicy nad brzegiem morza, obok małej plaży  z widokiem na wyspy Comino i Gozo. MalowniczeKomfortowy hotel idyllicznie usytuowany w jednym z najładniejszych miejsc północnej Malty, w spokojnej okolicy nad brzegiem morza, obok małej plaży  z widokiem na wyspy Comino i Gozo. Malownicze
widoki, spokojna okolica, gustowne pokoje z balkonami, duże spa thalasso. Pełen relaks i dużo możliwości zwiedzania.  widoki, spokojna okolica, gustowne pokoje z balkonami, duże spa thalasso. Pełen relaks i dużo możliwości zwiedzania.  
Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Na północnym krańcu Malty, nad brzegiem morza, 4 km od miejscowości Melliea (bezpłatne przejazdy hotelowym busem, na miejscu zabytkowe budowle, barokowy kościół, sklepy, lokale gastronomiczneNa północnym krańcu Malty, nad brzegiem morza, 4 km od miejscowości Melliea (bezpłatne przejazdy hotelowym busem, na miejscu zabytkowe budowle, barokowy kościół, sklepy, lokale gastronomiczne
itd.), 3 km od parku rozrywki Popeye Village, 2 km od słynnych piaszczystych plaż Paradise Bay i Melliea Bay, ok. 30 km od lotniska. Do terminalu promowego, oddalonego o 1 km, można dojechać środkamiitd.), 3 km od parku rozrywki Popeye Village, 2 km od słynnych piaszczystych plaż Paradise Bay i Melliea Bay, ok. 30 km od lotniska. Do terminalu promowego, oddalonego o 1 km, można dojechać środkami
transportu publicznego lub dojść 30 minut. Latem sprzed hotelu odpływają łodzie na Błękitną Lagunę. Niedaleko hotelu jest przystanek (autobusy do Vale�y).  transportu publicznego lub dojść 30 minut. Latem sprzed hotelu odpływają łodzie na Błękitną Lagunę. Niedaleko hotelu jest przystanek (autobusy do Vale�y).  
WyposażenieWyposażenie: : 
Eleganckie lobby z całodobową recepcją, bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, restauracja główna (dania kuchni regionalnej i międzynarodowej), restauracja azjatycka, włoska tra�oria, restauracjaEleganckie lobby z całodobową recepcją, bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, restauracja główna (dania kuchni regionalnej i międzynarodowej), restauracja azjatycka, włoska tra�oria, restauracja
libańska, bar z tarasem, bar w lobby, bar przy basenie, Caraiba Club (w tylnej części hotelu, tylko dla osób dorosłych), sale konferencyjne, zaplecze biznesowe, sklepik z pamiątkami, pralnia.   libańska, bar z tarasem, bar w lobby, bar przy basenie, Caraiba Club (w tylnej części hotelu, tylko dla osób dorosłych), sale konferencyjne, zaplecze biznesowe, sklepik z pamiątkami, pralnia.   
PokojePokoje: : 
Wyposażone są w klimatyzację, telewizję satelitarną, telefon, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, bezpłatne łącza internetowe oraz łazienkę (prysznic, suszarka) i balkon. Większość pokoiWyposażone są w klimatyzację, telewizję satelitarną, telefon, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, bezpłatne łącza internetowe oraz łazienkę (prysznic, suszarka) i balkon. Większość pokoi
oferuje piękny widok na morze, wyspy Comino i Gozo. Z innych roztacza się widok na spokojną okolicę. Twin - pokoje o powierzchni ok. 24 m kw., mogą pomieścić maksymalnie 3 osoby. Widok na morze,oferuje piękny widok na morze, wyspy Comino i Gozo. Z innych roztacza się widok na spokojną okolicę. Twin - pokoje o powierzchni ok. 24 m kw., mogą pomieścić maksymalnie 3 osoby. Widok na morze,
boczny widok na morze, widok na basen lub ląd. Family - pokoje rodzinne o powierzchni ok. 44 m kw., dwie sypialnie, możliwość zakwaterowania maksymalnie 4 osób. Widok na morze, basen lub ląd.boczny widok na morze, widok na basen lub ląd. Family - pokoje rodzinne o powierzchni ok. 44 m kw., dwie sypialnie, możliwość zakwaterowania maksymalnie 4 osób. Widok na morze, basen lub ląd.
Superior - pokoje o powierzchni 28 m kw., możliwość zakwaterowania maksymalnie 3 osób. Widok na morze.  Junior suites - składają się z sypialni i części wypoczynkowej, powierzchnia - ok. 34 m kw.,Superior - pokoje o powierzchni 28 m kw., możliwość zakwaterowania maksymalnie 3 osób. Widok na morze.  Junior suites - składają się z sypialni i części wypoczynkowej, powierzchnia - ok. 34 m kw.,
możliwość zakwaterowania maksymalnie 4 osób. Widok na morze. możliwość zakwaterowania maksymalnie 4 osób. Widok na morze. 
WyżywienieWyżywienie: : 
BB - Śniadania w formie bufetu serwowane w Mirasol Restaurant. HB - Śniadania oraz kolacje w formie bufetu serwowane w Mirasol Restaurant. FB - Sniadania, obiady oraz kolacje serwowane w MirasolBB - Śniadania w formie bufetu serwowane w Mirasol Restaurant. HB - Śniadania oraz kolacje w formie bufetu serwowane w Mirasol Restaurant. FB - Sniadania, obiady oraz kolacje serwowane w Mirasol
Restaurant. All Inclusive - śniadanie, obiad i kolacja serwowane w Mirasol Restaurant. Do obiadu oraz kolacji serwowane jest lokalne wino, piwo, soki, woda, drinki oraz kawa i herbata.Wybrane alkoholeRestaurant. All Inclusive - śniadanie, obiad i kolacja serwowane w Mirasol Restaurant. Do obiadu oraz kolacji serwowane jest lokalne wino, piwo, soki, woda, drinki oraz kawa i herbata.Wybrane alkohole
oraz koktajle serwowane w lobby barze oraz barze przy basenie w godzinach 7:00-23:00. Przekąski są serwowane w barze przy basenie w godzinach 11:00-17:00. Hola Beach Club, Gelateria Rubi's 81,oraz koktajle serwowane w lobby barze oraz barze przy basenie w godzinach 7:00-23:00. Przekąski są serwowane w barze przy basenie w godzinach 11:00-17:00. Hola Beach Club, Gelateria Rubi's 81,
Veduta Bar, Kairaba Pool Bar and Room Service nie są wliczone w cenę. Ultra All Inclusive- śniadania, obiady i kolacje serwowane w Mirasol Restaurant, Byblos Lebanese Restaurant, Osteria Tropea,Veduta Bar, Kairaba Pool Bar and Room Service nie są wliczone w cenę. Ultra All Inclusive- śniadania, obiady i kolacje serwowane w Mirasol Restaurant, Byblos Lebanese Restaurant, Osteria Tropea,
EastWinds Restaurant oraz Hola Beach Club.Wybrane marki napojów oraz koktajli serwowane w The Lobby Lounge Bar, Pool Bar and Comino Sunset Bar. Przekąski podawane w barze przy plaży. Mini barEastWinds Restaurant oraz Hola Beach Club.Wybrane marki napojów oraz koktajli serwowane w The Lobby Lounge Bar, Pool Bar and Comino Sunset Bar. Przekąski podawane w barze przy plaży. Mini bar
(woda, piwo, lekkie drinki). Leżaki wraz z posiłkami w Hola Beach Club. (woda, piwo, lekkie drinki). Leżaki wraz z posiłkami w Hola Beach Club. 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Dwa baseny zewnętrzne z wodą morską, duży taras wypoczynkowy (leżaki, parasole, ręczniki, strefa chillout), siłownia, tenis stołowy, basen kryty z wodą morską, jacuzzi, sauna, łaźnia, odpłatnie: zabiegiDwa baseny zewnętrzne z wodą morską, duży taras wypoczynkowy (leżaki, parasole, ręczniki, strefa chillout), siłownia, tenis stołowy, basen kryty z wodą morską, jacuzzi, sauna, łaźnia, odpłatnie: zabiegi
hydroterapii i thalasoterapii, masaże itd., ośrodek nurkowy, gry elektronicznne. W sezonie (do października) gry i zajęcia rekreacyjne z animatorami, rozrywka wieczorna.    hydroterapii i thalasoterapii, masaże itd., ośrodek nurkowy, gry elektronicznne. W sezonie (do października) gry i zajęcia rekreacyjne z animatorami, rozrywka wieczorna.    
Dla dzieciDla dzieci : : 
Brodzik, w sezonie zajęcia dla dzieci, kids corner w restauracji. Brodzik, w sezonie zajęcia dla dzieci, kids corner w restauracji. 
UwagiUwagi : : 
Oferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznieOferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie
potwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamypotwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy
możliwości edycji danych. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wmożliwości edycji danych. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. W
przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty zprzypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z
tym związane ponosi klient. Jeśli uczestnik wyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiada paszportu polskiego) - powinien nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert sątym związane ponosi klient. Jeśli uczestnik wyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiada paszportu polskiego) - powinien nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert są
skalkulowane dla klientów legitymujących się polskimi paszportami. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nieskalkulowane dla klientów legitymujących się polskimi paszportami. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nie
ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanieponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie

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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zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Obywateli polskich nie obowiązują wizy. Należy mieć paszport (ważny minimum 6 miesięcy od datyzawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Obywateli polskich nie obowiązują wizy. Należy mieć paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu) lub dowód osobisty. Dokument tożsamości muszą posiadać także dzieci.  powrotu) lub dowód osobisty. Dokument tożsamości muszą posiadać także dzieci.  
Cena zawieraCena zawiera : : 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i choróbBilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób
przewlekłych, VAT. przewlekłych, VAT. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Wycieczek fakultatywnych, napiwków, bagażu rejestrowanego (info w kolejnym punkcie), wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, obowiązkowego podatkuWycieczek fakultatywnych, napiwków, bagażu rejestrowanego (info w kolejnym punkcie), wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, obowiązkowego podatku
turystycznego (0,50 EUR za dzień/osobę pełnoletnią; płatne bezpośrednio w hotelu). turystycznego (0,50 EUR za dzień/osobę pełnoletnią; płatne bezpośrednio w hotelu). 
Aktualizacje COVID-19Aktualizacje COVID-19: : 
Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania zZe względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z
infrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone winfrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w
trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy otrybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o
zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ . zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ . 
Warunki wjazdowe do krajuWarunki wjazdowe do kraju: : 
Od 14 lipca na terytorium Malty wpuszczani są TYLKO w pełni zaszczepieni turyści.  CERTYFIKATY SZCZEPIEŃ Ważny jest tylko certyfikat potwierdzający pełen cykl szczepień (podwójną dawką lub pojedyncząOd 14 lipca na terytorium Malty wpuszczani są TYLKO w pełni zaszczepieni turyści.  CERTYFIKATY SZCZEPIEŃ Ważny jest tylko certyfikat potwierdzający pełen cykl szczepień (podwójną dawką lub pojedynczą
w przypadku Johnson & Johnson) wykonany co najmniej 14 dni przed wjazdem na Maltę. Certyfikaty uznawane przez Kuratora Zdrowia Publicznego: * Maltański Certyfikat Szczepień * Certyfikat COVID UE *w przypadku Johnson & Johnson) wykonany co najmniej 14 dni przed wjazdem na Maltę. Certyfikaty uznawane przez Kuratora Zdrowia Publicznego: * Maltański Certyfikat Szczepień * Certyfikat COVID UE *
NHS COVID Pass Le�er/Aplikacja NHS (Wielka Brytania) Następujące zaświadczenia NIE są WAŻNE: * Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca po przebytej chorobie COVID-19 * Świadectwa szczepieńNHS COVID Pass Le�er/Aplikacja NHS (Wielka Brytania) Następujące zaświadczenia NIE są WAŻNE: * Zaświadczenie o statusie ozdrowieńca po przebytej chorobie COVID-19 * Świadectwa szczepień
wydane dla 1 dawki ( dla szczepionek wymagających 2 dawek, również dla osób, które mają status ozdrowieńca COVID-19) * Świadectwa szczepień dla których nie minął termin 14 dni od podania ostatniejwydane dla 1 dawki ( dla szczepionek wymagających 2 dawek, również dla osób, które mają status ozdrowieńca COVID-19) * Świadectwa szczepień dla których nie minął termin 14 dni od podania ostatniej
dawki DZIECI Dzieci w wieku 5-11 lat powinny mieć negatywny wynik testu PCR, który należy wykonać w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę. Dzieci poniżej 5.roku życia  zwolnione są z tegodawki DZIECI Dzieci w wieku 5-11 lat powinny mieć negatywny wynik testu PCR, który należy wykonać w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę. Dzieci poniżej 5.roku życia  zwolnione są z tego
obowiązku. Dzieci w wieku 12 lat i starsze muszą przedstawić certyfikat potwierdzajacy pełny cykl szczepień. W każdym przypadku dzieciom mają towarzyszyć rodzice/opiekunowie  w pełni zaszczepieni. obowiązku. Dzieci w wieku 12 lat i starsze muszą przedstawić certyfikat potwierdzajacy pełny cykl szczepień. W każdym przypadku dzieciom mają towarzyszyć rodzice/opiekunowie  w pełni zaszczepieni. 
Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie po przybyciu na Maltę. Kwarantannę odbywa się w hotelu wyznaczonym przezPodróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie po przybyciu na Maltę. Kwarantannę odbywa się w hotelu wyznaczonym przez
władze maltańskie. Pobyt w hotelu na kwarantannie jest odpłatny - jego koszt wynosi 1400,00 EUR (ze śniadaniem; koszty pozostałych posiłków i innych usług pokrywane są przez osobę przebywającą nawładze maltańskie. Pobyt w hotelu na kwarantannie jest odpłatny - jego koszt wynosi 1400,00 EUR (ze śniadaniem; koszty pozostałych posiłków i innych usług pokrywane są przez osobę przebywającą na
kwarantannie). Z kwarantanny nie zwalnia posiadanie statusu ozdrowieńca. Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą dodatkowo - obok poddania siękwarantannie). Z kwarantanny nie zwalnia posiadanie statusu ozdrowieńca. Podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu szczepienia przeciw Covid-19, muszą dodatkowo - obok poddania się
obowiązkowej kwarantannie po przybyciu na Maltę - posiadać negatywny wynik testu PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę.  UWAGA Minister Zdrowia Malty potwierdził, żeobowiązkowej kwarantannie po przybyciu na Maltę - posiadać negatywny wynik testu PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę.  UWAGA Minister Zdrowia Malty potwierdził, że
szczepionka AstraZeneca z numerów serii: 4120Z001, 4120Z002 i 412Z003, znana również jako Covishield, nie będzie akceptowanym dowodem szczepienia do wjazdu na Maltę. Minister potwierdził, że jestszczepionka AstraZeneca z numerów serii: 4120Z001, 4120Z002 i 412Z003, znana również jako Covishield, nie będzie akceptowanym dowodem szczepienia do wjazdu na Maltę. Minister potwierdził, że jest
to zgodne z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA), których przestrzega Ministerstwo Zdrowia Malty, dodając, że wytyczne będą okresowo aktualizowane zgodnie z EMA. Karta Lokalizacjito zgodne z zaleceniami Europejskiej Agencji Leków (EMA), których przestrzega Ministerstwo Zdrowia Malty, dodając, że wytyczne będą okresowo aktualizowane zgodnie z EMA. Karta Lokalizacji
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 onaPodróżnego 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 nadal wypełnić w postaci papierowejdostępna 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 stronie MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home- 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-klp   KOMUNIKAT DOT. KWARANTANNY Po przybyciu ze Strefy Schengen podróżni muszą odbyć obowiązkową 10- dniową kwarantannę, z której zwolnićSzczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp   KOMUNIKAT DOT. KWARANTANNY Po przybyciu ze Strefy Schengen podróżni muszą odbyć obowiązkową 10- dniową kwarantannę, z której zwolnić
może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Wynik testu musi być w języku polskim lub angielskim.Poza tym zmoże negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Wynik testu musi być w języku polskim lub angielskim.Poza tym z
kwarantanny zwolnione następujące osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, które przyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadku szczepieniakwarantanny zwolnione następujące 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 ostatnich 6jednofazowego) 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 lub po okazaniu negatywnego testu (48miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie)c) dzieci do 12. roku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi lub po okazaniu negatywnego testu (48
godz. po przekroczeniu granicy). Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medycznegodz. po przekroczeniu granicy). Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne
laboratorium diagnostyczne. laboratorium diagnostyczne. 
Warunki przelotuWarunki przelotu: : 
Lecąc z LOT każdy pasażer może wziąć ze sobą: Jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary 55x40x23cm). Bagaż rejestrowany za dopłatą:  - bagaż rejestrowany 23kg (wymiary jednej sztukiLecąc z LOT każdy pasażer może wziąć ze sobą: Jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary 55x40x23cm). Bagaż rejestrowany za dopłatą:  - bagaż rejestrowany 23kg (wymiary jednej sztuki
bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) - cena 250PLN/sztuka Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielane automatycznie przez system. Nie możemy zagwarantować, że osoby z jednejbagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) - cena 250PLN/sztuka Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielane automatycznie przez system. Nie możemy zagwarantować, że osoby z jednej
rezerwacji będą siedziały obok siebie. Istnieje jednak możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą, dzięki której klienci będą mieli gwarancję miejsc obok siebie. W przypadku przelotówrezerwacji będą siedziały obok siebie. Istnieje jednak możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą, dzięki której klienci będą mieli gwarancję miejsc obok siebie. W przypadku przelotów
liniami LOT wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z WIZZ każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażuliniami LOT wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z WIZZ każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażu
podręcznego, nie większą niż 40 x 30 x 20 cm, maks. 10 kg (umieszczany pod fotelem poprzedzającym).    Bagaż rejestrowany za dopłatą z podziałem na porty wylotowe (podane ceny za bagaż w dwiepodręcznego, nie większą niż 40 x 30 x 20 cm, maks. 10 kg (umieszczany pod fotelem poprzedzającym).    Bagaż rejestrowany za dopłatą z podziałem na porty wylotowe (podane ceny za bagaż w dwie
strony) Katowice - 20 kg w cenie 400 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Warszawa - 20 kg w cenie 550 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 750 PLN/sztuka WIZZ Priority w cenie 220 PLN/osoba w dwiestrony) Katowice - 20 kg w cenie 400 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Warszawa - 20 kg w cenie 550 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 750 PLN/sztuka WIZZ Priority w cenie 220 PLN/osoba w dwie
strony Jeśli wykupisz usługę WIZZ Priority (lub masz do niej prawo na podstawie pakietu WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO lub WIZZ Plus), będziesz mieć prawo do wniesienia na pokład jednej sztukistrony Jeśli wykupisz usługę WIZZ Priority (lub masz do niej prawo na podstawie pakietu WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO lub WIZZ Plus), będziesz mieć prawo do wniesienia na pokład jednej sztuki
bezpłatnego bagażu podręcznego (maks. wymiary: 40 x 30 x 20 cm) i dodatkowej sztuki bagażu podręcznego na kółkach (maks. wymiary: 55 x 40 x 23 cm). Gwarantujemy, że możesz zabrać obie sztukibezpłatnego bagażu podręcznego (maks. wymiary: 40 x 30 x 20 cm) i dodatkowej sztuki bagażu podręcznego na kółkach (maks. wymiary: 55 x 40 x 23 cm). Gwarantujemy, że możesz zabrać obie sztuki
bagażu ze sobą do kabiny, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na ograniczenia operacyjne. Dodanie ww usług już po założeniu rezerwacji  będzie wiązało się z wyższymi ich cenami. Wybór miejscabagażu ze sobą do kabiny, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na ograniczenia operacyjne. Dodanie ww usług już po założeniu rezerwacji  będzie wiązało się z wyższymi ich cenami. Wybór miejsca
(za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie(za opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie
możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadku przelotów liniami Wizz Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniumożemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadku przelotów liniami Wizz Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu
biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc Ryanair każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażu podręcznego, nie większą niż 40 x 20 x 25 cm (umieszczany pod fotelembiletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc Ryanair każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażu podręcznego, nie większą niż 40 x 20 x 25 cm (umieszczany pod fotelem
poprzedzającym).     Bagaż rejestrowany za (podane ceny za bagaż w dwie strony): - 20 kg (119x119x81cm) w cenie 370 PLN/sztuka Pierwszeństwo wejścia na pokład - 130zł/osoba Pasażerowie, którzypoprzedzającym).     Bagaż rejestrowany za (podane ceny za bagaż w dwie strony): - 20 kg (119x119x81cm) w cenie 370 PLN/sztuka Pierwszeństwo wejścia na pokład - 130zł/osoba Pasażerowie, którzy
zakupią usługę mogą zabrać 1 dodatkową 10 kg torbę, która musi zmieścić się w koszu do mierzenia bagażu - nie przekraczająca 10 kg i o wymiarach 55x40x20 cm. Dodanie ww usług już po założeniuzakupią usługę mogą zabrać 1 dodatkową 10 kg torbę, która musi zmieścić się w koszu do mierzenia bagażu - nie przekraczająca 10 kg i o wymiarach 55x40x20 cm. Dodanie ww usług już po założeniu
rezerwacji  będzie wiązało się z wyższymi ich cenami. Wybór miejsca (za opłatą) - wycena indywidualna Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca,rezerwacji  będzie wiązało się z wyższymi ich cenami. Wybór miejsca (za opłatą) - wycena indywidualna Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca,
przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadkuprzydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadku
przelotów liniami Ryanair wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z Air Malta każdy pasażer może wziąć ze sobą: - jedenprzelotów liniami Ryanair wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z Air Malta każdy pasażer może wziąć ze sobą: - jeden
bagaż podręczny - waga maksymalna 10 kg- jeden bagaż rejestrowany - waga maksymalna 23 kg Miejsca w samolocie przydzielane są na lotnisku, nie ma możliwości wcześniejszego ich wyboru. Wbagaż podręczny - waga maksymalna 10 kg- jeden bagaż rejestrowany - waga maksymalna 23 kg Miejsca w samolocie przydzielane są na lotnisku, nie ma możliwości wcześniejszego ich wyboru. W
przypadku przelotów liniami Air Malta wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. UWAGA - przeloty liniami Air Malta odbywają się tylkoprzypadku przelotów liniami Air Malta wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. UWAGA - przeloty liniami Air Malta odbywają się tylko
z Warszawy. Loty z Wrocławia pomimo kodu Malta Air podanego na rezerwacji realizowane są liniami Ryanair i zastosowanie w ich przypadku mają warunki przewozowo-bagażowe tejże linii.  z Warszawy. Loty z Wrocławia pomimo kodu Malta Air podanego na rezerwacji realizowane są liniami Ryanair i zastosowanie w ich przypadku mają warunki przewozowo-bagażowe tejże linii.  

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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Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
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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 Labranda Riviera Resort & Spa (Mellieha)Labranda Riviera Resort & Spa (Mellieha)  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 16881688   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: MellieħaMellieħa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin room [pool side view] dzptwin room [pool side view] dzp Odległość od plaży: Odległość od plaży: 182 m182 m

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



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

Oferta 3Oferta 3

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Labranda Riviera Resort & Spa (Mellieha)Labranda Riviera Resort & Spa (Mellieha)  WarszawaWarszawa 12.10.202112.10.2021

19.10.202119.10.2021 17811781   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do LuqaLuqa dnia dnia 12.10.202112.10.2021  godz.  godz. 12:05 - 15:0012:05 - 15:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 19.10.202119.10.2021  godz.  godz. 15:35 - 18:2515:35 - 18:25
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: MellieħaMellieħa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Twin Room (Side Sea View) DZKTwin Room (Side Sea View) DZK Odległość od plaży: Odległość od plaży: 182 m182 m

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


