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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
AlanyaAlanya Arsi Blue Beach (Ex Kemalhan Beach)Arsi Blue Beach (Ex Kemalhan Beach)  KatowiceKatowice 29.09.202129.09.2021

06.10.202106.10.2021 14601460   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do AntalyaAntalya dnia dnia 29.09.202129.09.2021  godz.  godz. 10:45 - 14:3010:45 - 14:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do KatowiceKatowice dnia dnia 06.10.202106.10.2021  godz.  godz. 08:00 - 09:5008:00 - 09:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AlanyaAlanya
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: twin room dztwin room dz Odległość od plaży: Odległość od plaży: 98 m98 m

Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Przyjemny hotel w niewygórowanej cenie tuż przy piaszczystej plaży, w bliskości centrum Alanyi z zabytkami, sklepami i barami. Ceniony za miłą obsługę, piękne widoki i smaczne wyżywienie. Dobry wybórPrzyjemny hotel w niewygórowanej cenie tuż przy piaszczystej plaży, w bliskości centrum Alanyi z zabytkami, sklepami i barami. Ceniony za miłą obsługę, piękne widoki i smaczne wyżywienie. Dobry wybór
dla gości nastawionych na zwiedzanie i życie nocne, ale również na leniwy wypoczynek na plaży. dla gości nastawionych na zwiedzanie i życie nocne, ale również na leniwy wypoczynek na plaży. 
PołożeniePołożenie: : 
50 m od piaszczysto-żwirowej plaży (przejście przez ulicę, bezpłatne leżaki i parasole), ok. 4 km od centrum Alanyi, ok. 130 km od lotniska w Antalyi. 50 m od piaszczysto-żwirowej plaży (przejście przez ulicę, bezpłatne leżaki i parasole), ok. 4 km od centrum Alanyi, ok. 130 km od lotniska w Antalyi. 
WyposażenieWyposażenie: : 
Przestronne lobby z recepcją, restauracja główna z tarasem, 3 bary (w lobby, przy basenie, przy plaży), bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu, kącik telewizyjny. Płatne: opieka lekarska. Przestronne lobby z recepcją, restauracja główna z tarasem, 3 bary (w lobby, przy basenie, przy plaży), bezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu, kącik telewizyjny. Płatne: opieka lekarska. 
PokojePokoje: : 
Hotel posiada 123 przytulne pokoje, z których każdy wyposażony jest w: klimatyzację, balkon, łazienkę (prysznic, suszarka do włosów), telewizję satelitarną, Wi-Fi, minibar (pusty); płatne: sejf, telefon.Hotel posiada 123 przytulne pokoje, z których każdy wyposażony jest w: klimatyzację, balkon, łazienkę (prysznic, suszarka do włosów), telewizję satelitarną, Wi-Fi, minibar (pusty); płatne: sejf, telefon.
Rodzaje pokoi: Twin Room DZ - standardowy, ok. 20 m kw. powierzchni. Twin Room Low Cost DZT - ekonomiczny, wyposażony standardowo, w niższej cenie, może mieć mniejszy metraż lub nie miećRodzaje pokoi: Twin Room DZ - standardowy, ok. 20 m kw. powierzchni. Twin Room Low Cost DZT - ekonomiczny, wyposażony standardowo, w niższej cenie, może mieć mniejszy metraż lub nie mieć
balkonu. balkonu. 
WyżywienieWyżywienie: : 
All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, późne śniadania, popołudniowa kawa i ciasto, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych godzinach. Kawa po turecku, świeżoAll Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, późne śniadania, popołudniowa kawa i ciasto, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych godzinach. Kawa po turecku, świeżo
wyciskane soki, lody i napoje butelkowane płatne. wyciskane soki, lody i napoje butelkowane płatne. 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Basen ze zjeżdżalnią, basen kryty, fitness. Płatne: sporty wodne na plaży, Centrum Spa (sauna, łaźnia turecka, masaże). Basen ze zjeżdżalnią, basen kryty, fitness. Płatne: sporty wodne na plaży, Centrum Spa (sauna, łaźnia turecka, masaże). 
Dla dzieciDla dzieci : : 
Brodzik. Brodzik. 
UwagiUwagi : : 
Obywatele RP mogą przebywać na terenie Turcji łącznie przez 90 dni. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. Obywatele RP mogą przebywać na terenie Turcji łącznie przez 90 dni. 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, anglojęzyczny przedstwiciel (kontakt telefoniczny), ubezpieczenie od KL, NNW,Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, anglojęzyczny przedstwiciel (kontakt telefoniczny), ubezpieczenie od KL, NNW,
bagażu i chorób przewlekłych, VAT. bagażu i chorób przewlekłych, VAT. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Opłat za wizę turecką, wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. Opłat za wizę turecką, wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. 
Przelot Corendon / Enter AirPrzelot Corendon / Enter Air: : 
UWAGA! Wszystkie oferty z przelotem liniami Corendon Airlines oparte są o dynamiczne pakietowanie. Linie Corendon Airlines działają na zasadzie samolotów rejsowych. Cena aktualizuje się sama poUWAGA! Wszystkie oferty z przelotem liniami Corendon Airlines oparte są o dynamiczne pakietowanie. Linie Corendon Airlines działają na zasadzie samolotów rejsowych. 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,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 mamy możliwości edycji danych uczestników. W przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszonenazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości edycji danych uczestników. W przypadku 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. Warunki przewozu liniipo potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Warunki przewozu linii
lotniczych Corendon: h�ps://www.corendonairlines.com/en/page/travel-informa�on/rules-regula�ons/rules-for-�ckets-and-reserva�ons Przy rezerwacjach założonych na wyloty do Turcji z przelotemlotniczych Corendon: h�ps://www.corendonairlines.com/en/page/travel-informa�on/rules-regula�ons/rules-for-�ckets-and-reserva�ons Przy rezerwacjach założonych na wyloty do Turcji z przelotem
liniami Corendon, obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania warunki rezerwacji dla przelotów czarterowych. Enter Air Wliniami Corendon, obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania warunki rezerwacji dla przelotów czarterowych. Enter Air W
przypadku przelotów liniami Enter Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkieprzypadku przelotów liniami Enter Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie
koszty z tym związane ponosi klient. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie potwierdzona, muszą byćkoszty z tym związane ponosi klient. 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/dowodach ososbistych). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwościwprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach/dowodach ososbistych). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości
edycji danych uczestników. Przy rezerwacjach założonych na wyloty do Turcji z przelotem liniami Enter Air , obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nieedycji danych uczestników. Przy rezerwacjach założonych na wyloty do Turcji z przelotem liniami Enter Air , obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nie
mają zastosowania warunki rezerwacji dla przelotów czarterowych. mają zastosowania warunki rezerwacji dla przelotów czarterowych. 
Aktualizacje COVID-19Aktualizacje COVID-19: : 
Ze względu na bardzo dynamicznieZe względu na bardzo dynamicznie

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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zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z infrastruktury hotelu oraz formułyzmieniającą 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 w trybie nagłym i bezwyżywienia 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 o zapoznanie się zwcześniejszego 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/ . 
Warunki wjazdu do krajuWarunki wjazdu do kraju: : 
Zasady wjazdu do TURCJI w czasie pandemii Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji lub negatywnegoZasady wjazdu do TURCJI w czasie pandemii Wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do Republiki Turcji lub negatywnego
wyniku szybkiego testu antygenowego z ostatnich 48 godzin przed przylotem. Zaświadczenie z wynikiem testu musi być wystawione w j. angielskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przezwyniku szybkiego testu antygenowego z ostatnich 48 godzin przed przylotem. Zaświadczenie z wynikiem testu musi być wystawione w j. angielskim przez laboratorium oficjalnie uznawane przez
Ministerstwo Zdrowia; lista laboratoriów dostępna na: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid Z okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są: * dzieci do lat 12 * osoby w pełniMinisterstwo Zdrowia; lista laboratoriów dostępna na: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid Z okazania negatywnego wyniku testu zwolnione są: * dzieci do lat 12 * osoby w pełni
zaszczepione przeciw COVID-19 * tzw. ozdrowieńcy Należy mieć ze sobą oficjalny dokument (akceptowane są Unijne Certyfikaty COVID pobrane z IKP/aplikacji mObywatel), potwierdzający szczepienie cozaszczepione przeciw COVID-19 * tzw. ozdrowieńcy Należy mieć ze sobą oficjalny dokument (akceptowane są Unijne Certyfikaty COVID pobrane z IKP/aplikacji mObywatel), potwierdzający szczepienie co
najmniej 14 dni przed wjazdem i/lub przebycie choroby COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy (od pierwszego pozytywnego testu upłynęło co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż 6 miesięcy). Wszystkichnajmniej 14 dni przed wjazdem i/lub przebycie choroby COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy (od pierwszego pozytywnego testu upłynęło co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż 6 miesięcy). Wszystkich
podróżnych obowiązuje wymóg wypełnienia formularza Form for Entry to Turkey. Jest on dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcja: h�ps://register.health.gov.tr/ Formularz należy wypełnićpodróżnych obowiązuje wymóg wypełnienia formularza Form for Entry to Turkey. Jest on dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcja: h�ps://register.health.gov.tr/ Formularz należy wypełnić
72 godziny przed wylotem. Podróżny otrzyma potwierdzenie rejestracji wraz z unikatowym kodem HES. Dokument należy wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym i okazać go obsłudze linii72 godziny przed wylotem. Podróżny otrzyma potwierdzenie rejestracji wraz z unikatowym kodem HES. Dokument należy wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym i okazać go obsłudze linii
lotniczej przed wylotem. Brak formularza lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować brakiem zgody na wjazd do Turcji i sankcjami prawnymi.  Podróżni zobowiązani są do wypełnienia ilotniczej przed wylotem. Brak formularza lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować brakiem zgody na wjazd do Turcji i sankcjami prawnymi.  Podróżni zobowiązani są do wypełnienia i
podpisania formularza lokalizacyjnego, który rozdawany jest w samolocie (należy tam podać podstawowe informacje, np. imię, nazwisko, numer lotu, nr miejsca w samolocie, adres w Turcji, wykaz krajów,podpisania formularza lokalizacyjnego, który rozdawany jest w samolocie (należy tam podać podstawowe informacje, np. imię, nazwisko, numer lotu, nr miejsca w samolocie, adres w Turcji, wykaz krajów,
w których pasażer przebywał w ciągu 14 ostatnich dni). Procedury po powrocie z Turcji do Polski - na podst. rozporządzenia z 10 lipca 2021Z kwarantanny zwolnione są następujące osoby: *w których pasażer przebywał w ciągu 14 ostatnich dni). Procedury po powrocie z Turcji do Polski - na podst. rozporządzenia z 10 lipca 2021Z kwarantanny zwolnione są następujące osoby: *
zaszczepione pełnym cyklem szczepienia; od podania ostatniej dawki szczepionki (dopuszczonej w UE) musi upłynąć 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepieniezaszczepione pełnym cyklem szczepienia; od podania ostatniej dawki szczepionki (dopuszczonej w UE) musi upłynąć 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie
musi być poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim * Tzw. ozdrowieńcy, którzy okażą dokument potwierdzający przebycie chorobymusi być poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim * Tzw. ozdrowieńcy, którzy okażą dokument potwierdzający przebycie choroby
COVID-19 (nie później niż 6 miesięcy), wystawiony w języku polskim albo angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID * Pozostałe osoby, które okażą negatywny wynik testu na COVID-19,COVID-19 (nie później niż 6 miesięcy), wystawiony w języku polskim albo angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID * Pozostałe osoby, które okażą negatywny wynik testu na COVID-19,
poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy LUB wpoświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy LUB w
Polsce maks. do 48 godz. po przekroczeniu granicy (RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium wpisane na listę laboratoriów COVID : h�ps://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-Polsce maks. do 48 godz. po przekroczeniu granicy (RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium wpisane na listę laboratoriów COVID : h�ps://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-
covid (obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne) * Dziecicovid (obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne) * Dzieci
do 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19 Osoby niezaszczepione i te, które nie przedstawiądo 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19 Osoby niezaszczepione i te, które nie przedstawią
negatywnego wyniku testu - podlegają obowiązkowi odbycia 10- dniowej kwarantanny.  Karta Lokalizacji Podróżnego Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązanenegatywnego wyniku testu - podlegają obowiązkowi odbycia 10- dniowej kwarantanny.  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 ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie wdo 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 papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywanyprzypadku 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 Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp Okazanie tejże karty jest warunkiem koniecznymprzez 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 Okazanie tejże karty jest warunkiem koniecznym
przy przekraczaniu granicy w okresie pandemii. Uwaga, podróżni korzystający z tranzytu przez Niemcy Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa co do zasady tylko z negatywnym wynikiemprzy przekraczaniu granicy w okresie pandemii. Uwaga, podróżni korzystający z tranzytu przez Niemcy Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa co do zasady tylko z negatywnym wynikiem
testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec.testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec.
Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość 80%, swoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lubSzybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 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, a nie od otrzymania wyniku.Testów nie muszą wykonywać: *dzieci do 12 r. życia * osobywłoskim. 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 po chorobie);  * osoby przewożące zawodowo ludzi lub towary. Jako potwierdzenie byciazaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE) * ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);  * osoby przewożące zawodowo ludzi lub towary. Jako potwierdzenie bycia
osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19.Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacjiosobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19.Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów. Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji
benzynowej przy autostradzie. Uwaga, od 1 sierpnia w Niemczech wyróżniane są dwa obszary ryzyka: 1.obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet); 2. obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).benzynowej przy autostradzie. Uwaga, od 1 sierpnia w Niemczech wyróżniane są dwa obszary ryzyka: 1.obszar wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet); 2. obszar występowania mutacji (Virusvariantengebiet).
Od 17 sierpnia 2021 r. Turcja znajdzie się na liście krajów wysokiego ryzyka. Przed powrotem do Niemiec wymagane jest dokonanie rejestracji na  www.einreiseanmeldung.de. Aktualna lista obszarówOd 17 sierpnia 2021 r. Turcja znajdzie się na liście krajów wysokiego ryzyka. Przed powrotem do Niemiec wymagane jest dokonanie rejestracji na  www.einreiseanmeldung.de. Aktualna lista obszarów
ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Kocha: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html   Testy przed powrotem doryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Kocha: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html   Testy przed powrotem do
Niemiec z Turcji W hotelach 4* i 5* jest możliwość zrobienia testu na miejscu (o szczegóły należy pytać w recepcji hotelowej), na testy można się również umówic za pośredictwem naszegoNiemiec z Turcji W hotelach 4* i 5* jest możliwość zrobienia testu na miejscu (o szczegóły należy pytać w recepcji hotelowej), na testy można się również umówic za pośredictwem naszego
przedstawiciela w Turcji (kontakt wysłany wraz z dokumentami podrózy). Koszt testu wraz z transferem wynosi ok. 30 eur. xxxxxx Informacje dot. podróży do/z Turcji na stronie polskiegoprzedstawiciela w Turcji (kontakt wysłany wraz z dokumentami podrózy). Koszt testu wraz z transferem wynosi ok. 30 eur. xxxxxx Informacje dot. podróży do/z Turcji na stronie polskiego
MSZ: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja Informacje dotyczące przejazdu/transferu przez Niemcy: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy Informacje o sytuacji epidemicznej w Turcji naMSZ: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja Informacje dotyczące przejazdu/transferu przez Niemcy: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy Informacje o sytuacji epidemicznej w Turcji na
stronie tureckiego ministerstwa zdrowia: h�ps://covid19.saglik.gov.tr/?_Dil=2 Szczegóły dot. przekraczania granicy: h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-stronie tureckiego ministerstwa zdrowia: h�ps://covid19.saglik.gov.tr/?_Dil=2 Szczegóły dot. przekraczania granicy: h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-
przekroczeniu-granicy.html przekroczeniu-granicy.html 
Przelot liniami lotniczymi Corendon, Enter AirPrzelot liniami lotniczymi Corendon, Enter Air: : 
CORENDON Wszystkie oferty z przelotem liniami Corendon Airlines oparte są o dynamiczne pakietowanie. Linie Corendon Airlines działają na zasadzie samolotów rejsowych. Cena aktualizuje się sama poCORENDON Wszystkie oferty z przelotem liniami Corendon Airlines oparte są o dynamiczne pakietowanie. Linie Corendon Airlines działają na zasadzie samolotów rejsowych. 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,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 mamy możliwości edycji danych uczestników. W przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszonenazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości edycji danych uczestników. W przypadku 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. Zawarte bagaże w cenie - 20po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Zawarte bagaże w cenie - 20
kg bagaż rejestrowany + 8 kg bagaż podręczny Warunki przewozu linii lotniczych Corendon: h�ps://www.corendonairlines.com/en/page/travel-informa�on/rules-regula�ons/rules-for-�ckets-and-kg bagaż rejestrowany + 8 kg bagaż podręczny Warunki przewozu linii lotniczych Corendon: h�ps://www.corendonairlines.com/en/page/travel-informa�on/rules-regula�ons/rules-for-�ckets-and-
reserva�ons Przy rezerwacjach założonych na wyloty liniami Corendon, obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania warunkireserva�ons Przy rezerwacjach założonych na wyloty liniami Corendon, obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania warunki
rezerwacji dla przelotów czarterowych. /// Enter Air Oferty oparte są o dynamiczne pakietowanie. W przypadku przelotów liniami Enter Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji irezerwacji dla przelotów czarterowych. /// Enter Air Oferty oparte są o dynamiczne pakietowanie. W przypadku przelotów liniami Enter Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i
wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkładwystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. 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 urodzenialotów 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/dowodach ososbistych).Zawarte bagaże w cenie - 20 kg bagaż rejestrowany + 5 kg bagaż podręczny Warunki przewozu linii lotniczych Enter Air:(takie same jak w paszportach/dowodach ososbistych).Zawarte bagaże w cenie - 20 kg bagaż rejestrowany + 5 kg bagaż podręczny Warunki przewozu linii lotniczych Enter Air:
h�ps://www.enterair.pl/pl/ogolne-warunki-przewozu Przy rezerwacjach założonych na wyloty do Turcji z przelotem liniami Enter Air , obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne zh�ps://www.enterair.pl/pl/ogolne-warunki-przewozu Przy rezerwacjach założonych na wyloty do Turcji z przelotem liniami Enter Air , obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z
warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania warunki rezerwacji dla przelotów czarterowych.warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania warunki rezerwacji dla przelotów czarterowych.

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


