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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

MeksykMeksyk
Riviera MayaRiviera Maya Wyndham Garden Playa Del CarmenWyndham Garden Playa Del Carmen  KatowiceKatowice 01.02.202201.02.2022

08.02.202208.02.2022 39883988   PLNPLN 79767976   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 3988.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 3988.00 PLN (13.09.1991)   Dorosły: 3988.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 3988.00 PLN (13.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do CancúnCancún dnia dnia 01.02.202201.02.2022  godz.  godz. 06:25 - 16:2006:25 - 16:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  CancúnCancún   do do KatowiceKatowice dnia dnia 07.02.202207.02.2022  godz.  godz. 18:05 - 13:4518:05 - 13:45
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: Playa del CarmenPlaya del Carmen
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: standard room doublestandard room double Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1094 m1094 m

Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Sympatyczny hotel znanej sieci Wyndham, położony  w samym sercu Riviera Maya. Idealne miejsce dla złaknionych plaży, słońca, cienia palm, egzotycznych krajobrazów, rozrywek, zwiedzania, zakupów,Sympatyczny hotel znanej sieci Wyndham, położony  w samym sercu Riviera Maya. Idealne miejsce dla złaknionych plaży, słońca, cienia palm, egzotycznych krajobrazów, rozrywek, zwiedzania, zakupów,
imprez w meksykańkim klimacie. Obszerne pokoje, nowoczesna architektura, basen. imprez w meksykańkim klimacie. Obszerne pokoje, nowoczesna architektura, basen. 
PołożeniePołożenie: : 
W dzielnicy Playacar, region Playa del Carmen, kilka minut od słynnej Piątej Alei, w pobliżu sklepów, barów, stanowisk archeologicznych i plaż, 1 km od publicznej plaży, 1,2 km od Playacar Beach, 7 km odW dzielnicy Playacar, region Playa del Carmen, kilka minut od słynnej Piątej Alei, w pobliżu sklepów, barów, stanowisk archeologicznych i plaż, 1 km od publicznej plaży, 1,2 km od Playacar Beach, 7 km od
słynnego Xcaret Park, 20 km od lotniska w Cancun.  słynnego Xcaret Park, 20 km od lotniska w Cancun.  
WyposażenieWyposażenie: : 
Lobby z całodobową recepcją, bezpłatne W-Fi, restauracja/bar, sala konferencyjna, pralnia. Lobby z całodobową recepcją, bezpłatne W-Fi, restauracja/bar, sala konferencyjna, pralnia. 
PokojePokoje: : 
Standardowe - sypialnia, łazienka (wanna/prysznic, suszarka), biurko, klimatyzacja, TV sat, telefon, sejf, żelazko/deska do prasowania, zestaw do parzenia kawy/herbaty, klimatyzacja, Wi-Fi. Powierzchnia -Standardowe - sypialnia, łazienka (wanna/prysznic, suszarka), biurko, klimatyzacja, TV sat, telefon, sejf, żelazko/deska do prasowania, zestaw do parzenia kawy/herbaty, klimatyzacja, Wi-Fi. Powierzchnia -
ok. 28 m kw.  ok. 28 m kw.  
WyżywienieWyżywienie: : 
BB - śniadania w formie bufetów BB - śniadania w formie bufetów 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Basen, taras słoneczny (parasole, leżaki bezpłatnie), siłownia. Sporty wodne, pole golfowe, rozrywka - w centrum kurortu. Basen, taras słoneczny (parasole, leżaki bezpłatnie), siłownia. Sporty wodne, pole golfowe, rozrywka - w centrum kurortu. 
Dla dzieciDla dzieci : : 
Brak infrastruktury dla dzieci.  Brak infrastruktury dla dzieci.  
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, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Od obywateliponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Od obywateli
polskich wjeżdżających na terytorium Meksyku nie wymaga się wizy wjazdowej. Formularz Migracyjny (FMT), który rozdawany jest już na pokładzie samolotu, po wypełnieniu musi być opieczętowany przezpolskich wjeżdżających na terytorium Meksyku nie wymaga się wizy wjazdowej. Formularz Migracyjny (FMT), który rozdawany jest już na pokładzie samolotu, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez
urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Oryginał wypełnionego formularza odbieraurzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Oryginał wypełnionego formularza odbiera
funkcjonariusz służb migracyjnych, natomiast ostemplowaną kopię FMT należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty - niedopełnieniefunkcjonariusz służb migracyjnych, natomiast ostemplowaną kopię FMT należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty - niedopełnienie
obowiązku zgłoszenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Należy posiadać paszport, którego termin ważności w dniu powrotu, nie jest krótszyobowiązku zgłoszenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD. Należy posiadać paszport, którego termin ważności w dniu powrotu, nie jest krótszy
niż 6 miesięc oraz okazać bilet powrotny i wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Przepisy celne nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu.niż 6 miesięc oraz okazać bilet powrotny i wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Przepisy celne nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu.
Zaleca się posiadanie ubezpieczenia na sumę nie mniejszą niż około 100 000 USD.  Koszty leczenia, operacji i pobytu w szpitalu na dobrym poziomie są bardzo wysokie - porównywalne do tych w USA. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia na sumę nie mniejszą niż około 100 000 USD.  Koszty leczenia, operacji i pobytu w szpitalu na dobrym poziomie są bardzo wysokie - porównywalne do tych w USA. 
Cena zawieraCena zawiera : : 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, anglojęzyczną obsługę, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych,Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, anglojęzyczną obsługę, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych,
VAT. VAT. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, opłaty za kartę turystyczną, opłaty turystycznej (ok. 2 USD za pokój za noc),Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, opłaty za kartę turystyczną, opłaty turystycznej (ok. 2 USD za pokój za noc),
bagażu rejestrowanego (w zależności od taryfy przelotu, weryfikacja po założeniu wstępnej rezerwacji).bagażu rejestrowanego (w zależności od taryfy przelotu, weryfikacja po założeniu wstępnej rezerwacji).

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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Podatek turystycznyPodatek turystyczny : : 
Począwszy od 1 kwietnia 2021 wszyscy turyści wjeżdżający do stanu Quintana Roo w Meksyku (na terenie którego znajdują się m.in. miejscowości Tulum, Playa del Carmen, Cancun) zobowiązani będą doPocząwszy od 1 kwietnia 2021 wszyscy turyści wjeżdżający do stanu Quintana Roo w Meksyku (na terenie którego znajdują się m.in. miejscowości Tulum, Playa del Carmen, Cancun) zobowiązani będą do
uiszczenia podatku turystycznego w wysokości ok. 11 $/os. (224 meksykańskich pesos). Podatek ten jest obowiązkowy dla wszystkich podróżnych od 15 roku życia. Można go opłacić wedle uznania - przeduiszczenia podatku turystycznego w wysokości ok. 11 $/os. (224 meksykańskich pesos). Podatek ten jest obowiązkowy dla wszystkich podróżnych od 15 roku życia. Można go opłacić wedle uznania - przed
przyjazdem na miejsce, w trakcie pobytu lub przed opuszczeniem Meksyku.  Podatek będzie można opłacić poprzez Visitax - dedykowaną stronę internetową lub w automatach dostępnych 24 godziny naprzyjazdem na miejsce, w trakcie pobytu lub przed opuszczeniem Meksyku.  Podatek będzie można opłacić poprzez Visitax - dedykowaną stronę internetową lub w automatach dostępnych 24 godziny na
dobę na lotnisku w Cancun. Po opłaceniu podatku podróżny otrzyma potwierdzenie z kodem kreskowym, który należy zachować do kontroli (będzie ona przeprowadzona przed wylotem z Meksyku przezdobę na lotnisku w Cancun. Po opłaceniu podatku podróżny otrzyma potwierdzenie z kodem kreskowym, który należy zachować do kontroli (będzie ona przeprowadzona przed wylotem z Meksyku przez
lotniskowy personel). Zgodnie z zaktualizowanymi  przez rząd niemiecki wymaganiami dotyczących przelotów przez Niemcy (w tym również lotów tranzytowych) każdy pasażer zobowiązany jest dolotniskowy personel). Zgodnie z zaktualizowanymi  przez rząd niemiecki wymaganiami dotyczących przelotów przez Niemcy (w tym również lotów tranzytowych) każdy pasażer zobowiązany jest do
wykonania testu na COVID (PCR, antygenowego, RT-LAMP lub TMA)  i okazania jego negatywnego wyniku przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Niemiec (dotyczy lotów w obydwie strony). wykonania testu na COVID (PCR, antygenowego, RT-LAMP lub TMA)  i okazania jego negatywnego wyniku przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Niemiec (dotyczy lotów w obydwie strony). 
Dotyczy to wszystkich dorosłych pasażerów oraz dzieci od 6 roku życia. Testy muszą być wykonane najwcześniej na 48h przed godziną lądowania na terytorium Niemiec. Akceptowane języki wystawionychDotyczy to wszystkich dorosłych pasażerów oraz dzieci od 6 roku życia. Testy muszą być wykonane najwcześniej na 48h przed godziną lądowania na terytorium Niemiec. Akceptowane języki wystawionych
certyfikatów z negatywnym wynikiem to angielski, niemiecki i francuski. Nie będą akceptowane testy z zestawów do samodzielnego testowania.  Więcej informacji:certyfikatów z negatywnym wynikiem to angielski, niemiecki i francuski. Nie będą akceptowane testy z zestawów do samodzielnego testowania.  Więcej informacji:
h�ps://www.lu�hansa.com/pl/en/flight-informa�on.html h�ps://www.lu�hansa.com/pl/en/flight-informa�on.html 
Bagaż rejestrowanyBagaż rejestrowany : : 
Z uwagi na różne taryfy przelotu dostępne w liniach lotniczych obsługujących połączenia z Polski do Meksyku dopiero po założeniu wstępnej rezerwacji przelotu (na poprawne dane uczestników wyjazdu)Z uwagi na różne taryfy przelotu dostępne w liniach lotniczych obsługujących połączenia z Polski do Meksyku dopiero po założeniu wstępnej rezerwacji przelotu (na poprawne dane uczestników wyjazdu)
jesteśmy w stanie zweryfikować czy bagaż rejestrowany zawarty jest w cenie danej taryfy czy też nie. W przypadku gdy bagażu nie będzie w cenie taryfy można go dokupić za dopłatą w wysokości:  - 550jesteśmy w stanie zweryfikować czy bagaż rejestrowany zawarty jest w cenie danej taryfy czy też nie. W przypadku gdy bagażu nie będzie w cenie taryfy można go dokupić za dopłatą w wysokości:  - 550
PLN/sztuka (Lu�hansa) za lot w dwie strony. Limit wagowy takiego bagażu to 23 kg  - 500 PLN/sztuka (Air France/KLM) za lot w dwie strony. Limit wagowy takiego bagażu to 23 kg W przypadku liniiPLN/sztuka (Lu�hansa) za lot w dwie strony. Limit wagowy takiego bagażu to 23 kg  - 500 PLN/sztuka (Air France/KLM) za lot w dwie strony. Limit wagowy takiego bagażu to 23 kg W przypadku linii
lotniczych SWISS oraz Austrian Airlines bagaż rejestrowany 23kg jest już w cenie biletu lotniczego. lotniczych SWISS oraz Austrian Airlines bagaż rejestrowany 23kg jest już w cenie biletu lotniczego. 
Aktualizacje COVID-19Aktualizacje COVID-19: : 
Zgodnie z rozporządzeniem władz meksykańskiego stanu Quintana Roo - od 26 lipca 2021 r. napoje alkoholowe mogą być serwowane tylko do północy. Dotyczy to wszystkich hoteli, restauracji, barów, room-Zgodnie z rozporządzeniem władz meksykańskiego stanu Quintana Roo - od 26 lipca 2021 r. napoje alkoholowe mogą być serwowane tylko do północy. Dotyczy to wszystkich hoteli, restauracji, barów, room-
service itp.service itp.

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


