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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

CzarnogóraCzarnogóra
RiwieraRiwiera
CzarnogórskaCzarnogórska

Ama VillaAma Villa  KatowiceKatowice 23.09.202123.09.2021
30.09.202130.09.2021 11491149   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do PodgoricaPodgorica dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 16:15 - 18:0516:15 - 18:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  PodgoricaPodgorica  do do KatowiceKatowice dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 20:40 - 22:3020:40 - 22:30
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: UlcinjUlcinj
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój typu StandardPokój typu Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1097 m1097 m

KL zawiera również ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemiiKL zawiera również ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii

**** Czarnogóra/Riwiera Czarnogórska **** Czarnogóra/Riwiera Czarnogórska 
ATUTYATUTY: : 
- Darmowy dowóz do plaży oddalonej o ok. 900 m - Schludny, kameralny obiekt - Bezpłatny Internet WI-FI - Darmowy dowóz do plaży oddalonej o ok. 900 m - Schludny, kameralny obiekt - Bezpłatny Internet WI-FI 
NASZYM ZDANIEMNASZYM ZDANIEM: : 
Nowoczesny obiekt prowadzony przez miłych oraz pomocnych gospodarzy. Goście szczególnie chwalą sobie spokojną okolicę i możliwość dotarcia do plaży w krótkim czasie, a serwowane posiłki są bardzoNowoczesny obiekt prowadzony przez miłych oraz pomocnych gospodarzy. Goście szczególnie chwalą sobie spokojną okolicę i możliwość dotarcia do plaży w krótkim czasie, a serwowane posiłki są bardzo
smaczne. Niedaleko obiektu znajduje się piekarnia, kawiarnia oraz sklepy. smaczne. Niedaleko obiektu znajduje się piekarnia, kawiarnia oraz sklepy. 
POŁOŻENIEPOŁOŻENIE : : 
- ok. 900 m do plaży (zapewniany bezpłatny dowóz) - ok. 200 m do restauracji i barów  - ok. 150 m do przystanku autobusowego  - ok. 2,5 km od centrum miejscowości - ok. 30 m do najbliższego sklepu - ok.- ok. 900 m do plaży (zapewniany bezpłatny dowóz) - ok. 200 m do restauracji i barów  - ok. 150 m do przystanku autobusowego  - ok. 2,5 km od centrum miejscowości - ok. 30 m do najbliższego sklepu - ok.
80 km do stolicy Czarnogóry - Podgoricy - ok. 86 km do lotniska w Tivacie 80 km do stolicy Czarnogóry - Podgoricy - ok. 86 km do lotniska w Tivacie 
PLAŻAPLAŻA: : 
Plaża Otrant - szeroka, piaszczysta; 900m od obiektu. Transport na plażę Otrant Gra�s. Serwis plażowy płatny ok. 5EUR za osobę. Plaża Otrant - szeroka, piaszczysta; 900m od obiektu. Transport na plażę Otrant Gra�s. Serwis plażowy płatny ok. 5EUR za osobę. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCIDO DYSPOZYCJI GOŚCI: : 
Bezpłatne - Recepcja 24h, Wi-Fi, Indywidualnie sterowana klimatyzacja, parking, mały basen. Bezpłatne - Recepcja 24h, Wi-Fi, Indywidualnie sterowana klimatyzacja, parking, mały basen. 
POKOJEPOKOJE : : 
Zakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Obiekt posiada pokoje 2-osobowe (25m2 z możliwością 1 dostawki) oraz pokoje rodzinne (35m2, 2+2) pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lubZakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie - 10.00 Obiekt posiada pokoje 2-osobowe (25m2 z możliwością 1 dostawki) oraz pokoje rodzinne (35m2, 2+2) pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lub
prysznicem, umywalką oraz suszarką do włosów, czajnik, telewizję satelitarną, aneks kuchenny z dwoma palnikami, lodówkę, szafę, sza�ę nocną, lustro, stół Wi-Fi (Bezpłatne), indywidualnie sterowanaprysznicem, umywalką oraz suszarką do włosów, czajnik, telewizję satelitarną, aneks kuchenny z dwoma palnikami, lodówkę, szafę, sza�ę nocną, lustro, stół Wi-Fi (Bezpłatne), indywidualnie sterowana
klimatyzacja oraz balkon. klimatyzacja oraz balkon. 
UDOGODNIENIAUDOGODNIENIA: : 
* Suszarka do włosów * Czajnik * Aneks kuchenny (2 palniki) * Lodówka * Bezpłatne wi fi * Klimatyzacja * Balkon * Mały basen * Plaża publiczna, serwis płatny * Suszarka do włosów * Czajnik * Aneks kuchenny (2 palniki) * Lodówka * Bezpłatne wi fi * Klimatyzacja * Balkon * Mały basen * Plaża publiczna, serwis płatny 
WYŻYWIENIEWYŻYWIENIE : : 
HB - Śniadanie w formie bufetu (07.30-09.30), Obiadokolacje (19.00-21.00) zupa, dwa rodzaje sałatki, serwowane danie główne, deser oraz owoce. Napoje podczas posiłków - woda, woda z sokiem,HB - Śniadanie w formie bufetu (07.30-09.30), Obiadokolacje (19.00-21.00) zupa, dwa rodzaje sałatki, serwowane danie główne, deser oraz owoce. Napoje podczas posiłków - woda, woda z sokiem,
syropem z cytryny/pomarańczy, kawa rozpuszczalna, herbata bezpłatnie do śniadania i obiadu bez ograniczeń. syropem z cytryny/pomarańczy, kawa rozpuszczalna, herbata bezpłatnie do śniadania i obiadu bez ograniczeń. 
OBOWIĄZKOWO PŁATNEOBOWIĄZKOWO PŁATNE : : 
15 EUR/os - opłata klimatyczno-meldunkowa (płatna raz na pobyt u rezydenta) Dzieci do 12 lat - 5 EUR/os 15 EUR/os - opłata klimatyczno-meldunkowa (płatna raz na pobyt u rezydenta) Dzieci do 12 lat - 5 EUR/os 
CENA ZAWIERACENA ZAWIERA: : 
- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem
własnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) Oferta z przelotem: dlawłasnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) Oferta z przelotem: dla
przelotów czarterowych (LOT Charters,  Enter Air, Bulgarian Air Charters, Emirates, Fly Dubai): bagaż podręczny i bagaż rejestrowany w cenie (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) dlaprzelotów czarterowych (LOT Charters,  Enter Air, Bulgarian Air Charters, Emirates, Fly Dubai): bagaż podręczny i bagaż rejestrowany w cenie (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) dla
lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): LOT  bagaż podręczny 8 kg, Ryanair/Wizzair mały bagaż podręczny (40x30x20 cm) w cenie Nie dotyczy obozówlotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): LOT  bagaż podręczny 8 kg, Ryanair/Wizzair mały bagaż podręczny (40x30x20 cm) w cenie Nie dotyczy obozów
młodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagaż rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe młodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagaż rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe 
ROZSZERZONE UBEZPIECZENIE Bezpieczne Wakacje, Spokojne RezerwacjeROZSZERZONE UBEZPIECZENIE Bezpieczne Wakacje, Spokojne Rezerwacje: : 
Ubezpieczenie rozszerzone obowiązuje przy zakupie oferty Lato 2021 do 02.08.2021 i zawiera: a. ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii b. KL do 30 000 EUR, NNW do 3 000 EUR c.Ubezpieczenie rozszerzone obowiązuje przy zakupie oferty Lato 2021 do 02.08.2021 i zawiera: a. ubezpieczenie od zachorowania w następstwie epidemii b. KL do 30 000 EUR, NNW do 3 000 EUR c.
ubezpieczenie od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. ubezpieczenie od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. 
SKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWYSKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY: : 
Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.). - składka TFP  jest obowiązkowa - składka TFP jest naliczana od każdego podróżnego biorącegoinnych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.). - składka TFP  jest obowiązkowa - składka TFP jest naliczana od każdego podróżnego biorącego
udział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozówudział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozów

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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młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). 
CENA NIE ZAWIERACENA NIE ZAWIERA: : 
- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia (dotyczy oferty z dojazdem- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia (dotyczy oferty z dojazdem
własnym - możliwość dokupienia w datach pobytu) Oferta z przelotem: dla lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): bagaż rejestrowany dodatkowowłasnym - możliwość dokupienia w datach pobytu) Oferta z przelotem: dla lotów na połączeniach rejsowych/liniowych (Rayanair, Wizz Air, LOT - pokoje ze skrótem PKT): bagaż rejestrowany dodatkowo
płatny LOT do 23kg (RT) 250 PLN/os Wizzair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os; do 32kg (RT) 490 pln/os Wizz Priority - pierwszeństwo wejścia na pokład + dodatkowa walizka do 10 kg (RT)płatny LOT do 23kg (RT) 250 PLN/os Wizzair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os; do 32kg (RT) 490 pln/os Wizz Priority - pierwszeństwo wejścia na pokład + dodatkowa walizka do 10 kg (RT)
190 pln/os Ryanair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 190 pln/os Ryanair do 10 kg (RT) 270 pln/os; do 20kg (RT) 350 pln/os Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
OFERTA NA TEST PCR/ANTYGENOWY DLA KLIENTÓW REGO-BISOFERTA NA TEST PCR/ANTYGENOWY DLA KLIENTÓW REGO-BIS : : 
Wszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty na testy PCR lub antygenowe na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w jednym z wymienionych naWszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty na testy PCR lub antygenowe na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w jednym z wymienionych na
stronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktówstronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktów
Diagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h�ps://wyniki.diag.pl/, również w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybraćDiagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h�ps://wyniki.diag.pl/, również w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybrać
jeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu (przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z ofertyjeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu (przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z oferty
proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie Organizatora. Oferta przeznaczona wyłącznie dla Klientów Rego-Bis. na dzień 01.07.2021 Albania - nie wymaga testów Bośnia iproszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie Organizatora. Oferta przeznaczona wyłącznie dla Klientów Rego-Bis. na dzień 01.07.2021 Albania - nie wymaga testów Bośnia i
Hercegowina - test antygenowy lub PCR Bułgaria - test PCR lub antygenowy Chorwacja - test PCR lub antygenowy Czarnogóra - test PCR lub antygenowy Hiszpania - test PCR Macedonia Pólnocna - nieHercegowina - test antygenowy lub PCR Bułgaria - test PCR lub antygenowy Chorwacja - test PCR lub antygenowy Czarnogóra - test PCR lub antygenowy Hiszpania - test PCR Macedonia Pólnocna - nie
wymaga testów (od 01.09.2021 - test PCR, osoby zaszczepnione lub ozdrowieńcy) Turcja - test PCR lub antygenowy Zjednoczone Emiraty Arabskie - test PCR Aktualne informacje dostępne na stroniewymaga testów (od 01.09.2021 - test PCR, osoby zaszczepnione lub ozdrowieńcy) Turcja - test PCR lub antygenowy Zjednoczone Emiraty Arabskie - test PCR Aktualne informacje dostępne na stronie
Organizatora. Organizatora. 
REZERWACJE "DO POTWIERDZENIA"REZERWACJE "DO POTWIERDZENIA": : 
Oferty, w których pokoje oznaczone są kodem PKT, podlegają innym zasadom zakładania rezerwacji (szczegóły poniżej) zaliczkowania oraz nie są objętę aktualną promocją. Rezerwacje, w których przelotOferty, w których pokoje oznaczone są kodem PKT, podlegają innym zasadom zakładania rezerwacji (szczegóły poniżej) zaliczkowania oraz nie są objętę aktualną promocją. Rezerwacje, w których przelot
oparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po założeniu muszą zostać potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wpłata zaliczki (29% wartości ceny imprezy) woparty jest na samolocie rejsowym/liniowym po założeniu muszą zostać potwierdzone przez Organizatora. Warunkiem potwierdzenia takiej rezerwacji jest wpłata zaliczki (29% wartości ceny imprezy) w
momencie założenia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzależniona jest od AKTUALNEJ ceny przewoźnika, zatem może ulec zmianie w trakcie zakładania lub w momenciemomencie założenia rezerwacji. Cena ofert z przelotem samolotem rejsowym/liniowym uzależniona jest od AKTUALNEJ ceny przewoźnika, zatem może ulec zmianie w trakcie zakładania lub w momencie
potwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawią się wyżej opisane różnice w cenie, Organizator będzie się kontaktował z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowejpotwierdzania przez Organizatora rezerwacji. W sytuacji, gdy pojawią się wyżej opisane różnice w cenie, Organizator będzie się kontaktował z Klientem lub Agentem w celu potwierdzenia akceptacji nowej
ceny. WAŻNE: prosimy o uważne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe są płatne.ceny. WAŻNE: prosimy o uważne sprawdzanie podawanych danych osobowych - wszelkie, nawet kosmetyczne zmiany danych Klienta w przypadku rezerwacji ofert opartych o samoloty rejsowe są płatne.
Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJIDODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJI: : 
Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju,Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju,
w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscuw którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu
zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe kosztyzakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty
zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę.zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę.
Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania sięUbezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania się
kwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane zkwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z
obowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramachobowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach
imprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związanąimprezy turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną
z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000
euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. 
POKOJE PROMOCYJNEPOKOJE PROMOCYJNE : : 
Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. 
WAŻNE INFORMACJEWAŻNE INFORMACJE : : 
Zawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarciaZawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia
umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 
INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMIINFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMI: : 
Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, daneInformacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na terenie danego kraju, dane
osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeliosobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli
drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) 
CZARNOGÓRACZARNOGÓRA: : 
Leży w południowej Europie na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, graniczy z Serbią, Kosowem, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią. Nazwa Montenegro została nadana temu miejscu przezLeży w południowej Europie na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, graniczy z Serbią, Kosowem, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią. Nazwa Montenegro została nadana temu miejscu przez
Wenecjan, którzy po przybyciu zachwycili się widokami surowych gór kontrastujących z wodami Adriatyku. Kraj ten jest perłą Morza Śródziemnego nie tylko dzięki krajobrazom, ale również zawdzięcza toWenecjan, którzy po przybyciu zachwycili się widokami surowych gór kontrastujących z wodami Adriatyku. Kraj ten jest perłą Morza Śródziemnego nie tylko dzięki krajobrazom, ale również zawdzięcza to
swojej burzliwe historii oraz tradycjom wartym poznania. Jest to miejsce łączące najlepsze cechy Bałkanów oraz Morza Śródziemnego. Czarnogóra leży w rejonie trzech stref klimatycznych. W miesiącachswojej burzliwe historii oraz tradycjom wartym poznania. Jest to miejsce łączące najlepsze cechy Bałkanów oraz Morza Śródziemnego. Czarnogóra leży w rejonie trzech stref klimatycznych. W miesiącach
wiosennych i letnich panują tam zawsze świetne warunki do relaksującego wypoczynku. Ciepłe, a nawet gorące dni i przyjemne noce dają wiele możliwości do leniwego wylegiwania się na plażach lubwiosennych i letnich panują tam zawsze świetne warunki do relaksującego wypoczynku. Ciepłe, a nawet gorące dni i przyjemne noce dają wiele możliwości do leniwego wylegiwania się na plażach lub
poznawania historii ukrytej w wielu ciekawych miejscach i zabytkach. Nic więc dziwnego, że z każdym rokiem wzrasta liczba turystów odwiedzających ten kraj. A co z pewnością najbardziej ich przyciąga?poznawania historii ukrytej w wielu ciekawych miejscach i zabytkach. Nic więc dziwnego, że z każdym rokiem wzrasta liczba turystów odwiedzających ten kraj. A co z pewnością najbardziej ich przyciąga?
Przede wszystkim przepiękne, piaszczyste plaże, zaciszne zatoczki, bogactwa natury, urokliwe miasta i wioski rybackie oraz oczywiście liczne zabytki wpisane na listę UNESCO. Co warto zobaczyć będąc wPrzede wszystkim przepiękne, piaszczyste plaże, zaciszne zatoczki, bogactwa natury, urokliwe miasta i wioski rybackie oraz oczywiście liczne zabytki wpisane na listę UNESCO. Co warto zobaczyć będąc w
Czarnogórze: 1.Jezioro Szkoderskie - największy zbiornik wody słodkiej na Półwyspie Bałkańskim, na pograniczu Czarnogóry i Albanii. Znajdują się na nim liczne wysepki, a na nich wiele zabytkowych cerkwiiCzarnogórze: 1.Jezioro Szkoderskie - największy zbiornik wody słodkiej na Półwyspie Bałkańskim, na pograniczu Czarnogóry i Albanii. Znajdują się na nim liczne wysepki, a na nich wiele zabytkowych cerkwii
i twierdz. Znaczna część jeziora podlega ochronie i jest częścią Parku Narodowego. Znajdują się tam ptasie ostoje, jedne z najcenniejszych w Europie. 2. Boka Kotorska - przepiękny fiord na Adriatyku,i twierdz. Znaczna część jeziora podlega ochronie i jest częścią Parku Narodowego. Znajdują się tam ptasie ostoje, jedne z najcenniejszych w Europie. 2. Boka Kotorska - przepiękny fiord na Adriatyku,
malowniczy krajobraz Czarnogóry. Wizytówką regionu jest miasto Kotor, który koniecznie trzeba zobaczyć ze względu na świetnie zachowane stare miasto, wpisane na Listę UNESCO. Kolejny przystanek tomalowniczy krajobraz Czarnogóry. Wizytówką regionu jest miasto Kotor, który koniecznie trzeba zobaczyć ze względu na świetnie zachowane stare miasto, wpisane na Listę UNESCO. Kolejny przystanek to
Perast oraz Herceg Novi z ciekawą starówką oraz pozostałościami twierdz - tureckiej i hiszpańskiej. 3. Sve� Stefan - kiedyś wioska rybacka, dziś nazywana wyspą gwiazd. Zachwyca krętymi uliczkami orazPerast oraz Herceg Novi z ciekawą starówką oraz pozostałościami twierdz - tureckiej i hiszpańskiej. 3. Sve� Stefan - kiedyś wioska rybacka, dziś nazywana wyspą gwiazd. Zachwyca krętymi uliczkami oraz
charakterystycznymi dla siebie domkami z czerwonymi dachami. Krajobraz wyspy to najbardziej pocztówkowy obrazek z całej Czarnogóry. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że wypoczywają na niej największecharakterystycznymi dla siebie domkami z czerwonymi dachami. Krajobraz wyspy to najbardziej pocztówkowy obrazek z całej Czarnogóry. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że wypoczywają na niej największe
gwiazdy ze świata kina, sportu itd. Między innymi Marilyn Monroe, Claudia Schiffer, Elizabeth Taylor. 4. Durmitor - najwyższy i najbardziej znany masyw górski na północy kraju. Utworzono tam Parkgwiazdy ze świata kina, sportu itd. Między innymi Marilyn Monroe, Claudia Schiffer, Elizabeth Taylor. 4. Durmitor - najwyższy i najbardziej znany masyw górski na północy kraju. Utworzono tam Park
Narodowy, którym objęto najgłębszy w Europie kanion rzeki Tary. Centrum turystycznym jest Žabljak, miasteczko, gdzie wieczorami żaby wyjątkowo głośno kumkają i swoimi odgłosami wypełniają całąNarodowy, którym objęto najgłębszy w Europie kanion rzeki Tary. Centrum turystycznym jest Žabljak, miasteczko, gdzie wieczorami żaby wyjątkowo głośno kumkają i swoimi odgłosami wypełniają całą
dolinę. dolinę. 
POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO CZARNOGÓRYPOWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO CZARNOGÓRY: : 
1.Niesamowite widoki i cudowna atmosfera. Niewyobrażalne połączenie morza i gór, których widok zapiera dech w piersiach. Boka Kotorska już niejednego z podróżujących rozkochała w sobie tak, że na1.Niesamowite widoki i cudowna atmosfera. Niewyobrażalne połączenie morza i gór, których widok zapiera dech w piersiach. Boka Kotorska już niejednego z podróżujących rozkochała w sobie tak, że na
wakacje zawsze zostaje przy wyborze tego samego, cudownego krajobrazu. 2. Wybrzeże liczy sobie 122 km. Na jego długości rozciągają się najważniejsze i najpiękniejsze warte odwiedzenia miastawakacje zawsze zostaje przy wyborze tego samego, cudownego krajobrazu. 2. Wybrzeże liczy sobie 122 km. Na jego długości rozciągają się najważniejsze i najpiękniejsze warte odwiedzenia miasta
Czarnogóry - Herceg Novi, Kotor, Budva, Ulcinj. Podczas jednego dnia spokojnie można wybrać się na wycieczkę i odwiedzić każde z tych miejsc, aby poznać ich tajniki i niezwykłą historię zamkniętą wCzarnogóry - Herceg Novi, Kotor, Budva, Ulcinj. Podczas jednego dnia spokojnie można wybrać się na wycieczkę i odwiedzić każde z tych miejsc, aby poznać ich tajniki i niezwykłą historię zamkniętą w
urokliwych starówkach i wielu zabytkach. 3. Nie można ukrywać faktu, że Czarnogóra jest krajem dopiero rozwijającym swoje turystyczne skrzydła. Wiąże się to więc z faktem - Mniej turystów i dużo więcejurokliwych starówkach i wielu zabytkach. 3. Nie można ukrywać faktu, że Czarnogóra jest krajem dopiero rozwijającym swoje turystyczne skrzydła. Wiąże się to więc z faktem - Mniej turystów i dużo więcej
miejsca, aby oddychać i cieszyć się scenerią magicznych wysp Świętego Jerzego i Świętego Stefana oraz całej masy innych wspaniałych miejsc. 4. Przyroda niezmieniona ludzką ręką. Czarnogóra to dziki rajmiejsca, aby oddychać i cieszyć się scenerią magicznych wysp Świętego Jerzego i Świętego Stefana oraz całej masy innych wspaniałych miejsc. 4. Przyroda niezmieniona ludzką ręką. Czarnogóra to dziki raj
dostępny na wyciągniecie ręki. Jeśli jesteś poszukiwaczem cudów Matki Natury, to Park Narodowy Durmitor jest wymarzonym miejscem dla Ciebie. Park jest domem bujnych lasów, nieskazitelnie czystychdostępny na wyciągniecie ręki. Jeśli jesteś poszukiwaczem cudów Matki Natury, to Park Narodowy Durmitor jest wymarzonym miejscem dla Ciebie. Park jest domem bujnych lasów, nieskazitelnie czystych
jeziora, szerokich wąwozów i wodospadów nie z tego świata! Kryje w sobie jedno z najbardziej spektakularnych jezior w kraju - Jezioro Czarne (Crno Jezero), o którym powiedzieć, że zapiera dech, tojeziora, szerokich wąwozów i wodospadów nie z tego świata! Kryje w sobie jedno z najbardziej spektakularnych jezior w kraju - Jezioro Czarne (Crno Jezero), o którym powiedzieć, że zapiera dech, to
zdecydowanie za mało! 5. Zabytki, których ogrom zasypuje podróżujących na każdym kroku. Pochodzą nawet z XII wieku i są jednymi z najbardziej fascynujących w Europie. Przykładem może być Wyspazdecydowanie za mało! 5. Zabytki, których ogrom zasypuje podróżujących na każdym kroku. Pochodzą nawet z XII wieku i są jednymi z najbardziej fascynujących w Europie. Przykładem może być Wyspa
Matki Boskiej Na Skale, czyli bardzo kruchy kościół rzymskokatolicki, który stoi na szczycie wzgórza zMatki Boskiej Na Skale, czyli bardzo kruchy kościół rzymskokatolicki, który stoi na szczycie wzgórza z

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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widokiem na malowniczą Zatokę Kotorską.widokiem na malowniczą Zatokę Kotorską.
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