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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Albania
Riwiera Albańska Onufri  Katowice 22.09.2021

29.09.2021 1559 PLN 6176 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 1559.00 PLN (17.09.1991) Dorosły: 1559.00 PLN (17.09.1991)
Dziecko: 1279.00 PLN (23.08.2009) Dziecko: 1779.00 PLN (22.07.2011)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Tirana dnia 22.09.2021 godz. 12:40 - 14:35
Powrót: Wylot z Tirana do Katowice dnia 29.09.2021 godz. 15:35 - 17:40
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Golem
Zakwaterowanie: Pokój Family Odległość od plaży: 482 m

**** Albania/Riwiera Albańska 
ATUTY: 
- pokoje z bezpłatną klimatyzacją, balkonem i lodówką - program All Inclusive (możlwe inne rodzaje wyżywienia) - przyjemna atmosfera w hotelu - spokojna okolica UWAGA! Hotel Onufri od sezonu 2020
jest 4*. 
NASZYM ZDANIEM: 
Idealna propozycja na spokojny wypoczynek, dzięki komfortowym pokojom, basenowi w hotelu oraz pięknej i spokojnej okolicy. Obiekt ten polecany jest zwłaszcza na rodzinne wakacje. 
POŁOŻENIE: 
- ok. 500 m do plaży  - ok. 15 km do centrum miasta Durres  - ok. 450 m do sklepu  - ok. 1 km do najbliższego przystanku autobusowego - 35 km od stolicy Albanii Tirany - ok. 500 m do restauracji, sklepików,
wypożyczalni skuterów oraz samochodów - ok. 42 km od lotniska w Tiranie 
PLAŻA: 
Piaszczysta plaża, oddalona o około 500 m od obiektu. Szeroka na 50 m, z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy dodatkowo płatny ok. 4-5 EUR - 2 leżaki i parasol. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: 
Bezpłatnie - recepcja z lobby 24 h, lobby, restauracja, bar hotelowy, bar przy basenie, wi-fi, winda, basen zewnętrzny z wydzielona częścią dla dzieci, hotel akceptuje karty płatnicze. 
POKOJE: 
Zakwaterowanie 14:00 Wykwaterowanie 9:00  Hotel Onufri posiada pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki (możliwość zakwaterowania 2+2 na wspólnym spaniu) oraz pokoje FAM - Rodzinne 4
osobowe (część pokoi składa się z: pokoju dziennego + pokój na antresoli). Pokoje wyposażone w łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, TV SAT, klimatyzację centralnie sterowaną, lodówkę, balkon
(część pokoi posiada balkon typu francuskiego - na tych balkonach brak krzeseł i stolika). Dostępne łóżeczka dla dzieci. Ręczniki i pościel wymieniane co dwa dni. 
WYŻYWIENIE: 
All Inclusive w formie bufetu - śniadania 8.00-10.00, lunch 13.00-15.00, kolacja 19.00-21.00. Napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe w godzinach 10.00-22.00 w ramach opcji All Inclusive serwowane w
barze przy basenie.  Dieta dla alergików, wegetariańska po uzgodnieniu. 
DLA DZIECI: 
Basen z wydzieloną strefą brodzikową, krzesełka dla dzieci, Klub RegoMeli, sala zabaw dla dzieci 
POLSKIE ANIMACJE: 
Zajęcia animacyjne przy basenie i na plaży przeznaczone są zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Wśród zajęć animacyjnych znajdują się np. aerobik w wodzie,
rozciąganie, lekcje tańca, siatkówka wodna, waterpolo i wiele innych ciekawych aktywności. RegoMeli - klub animacyjny dla dzieci, czyli malowanki, gry i zabawy, konkurencje sportowe. Termin animacji dla
dzieci i dorosłych 01.07.2021-31.08.2021. 
UDOGODNIENIA: 
* Suszarka  * Klimatyzacja centralna  * Lodówka  * Balkon  * Tv  * Łóżeczko dla dziecka  * Wi-fi * Wymienianie ręczników i pościeli do 2 dni  * Miejsca wspólne - restauracja, bar, ogród  * Basen z
brodzikiem  * Serwis plażowy ok.4-5 EUR 2 leżaki i parasol 
DODATKOWE INFORMACJE: 
O wypożyczeniu samochodów można zaczerpnąć informacji w hotelu. Hotel nie posiada udogodnień dla niepełnosprawnych.  Najbliższy bankomat 1 km, wypłata pieniędzy lek albański. Hotel akceptuje karty
płatnicze.  
OBOWIĄZKOWE OPŁATY: 
SAMOLOT: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 10 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta AUTOKAR / DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne
obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta

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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CENA 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
własnym) - 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) 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 obozów
młodzieżowych. Oferta sam przelot zawiera: - bagaż podręczny i bagaż rejestrowany (dopuszczalny limit dostępny w zakładce Rozkład Lotów) - opłaty lotniskowe 
ROZSZERZONE 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 od chorób przewlekłych Nie dotyczy samych przelotów. 
SKŁADKA 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,
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 biorącego
udział w imprezie turystycznej - składka TFP nie podlega zwrotowi Składka TFP dotyczy imprez samolotowych na czarterach i samolotach rejsowych/liniowych, imprez autokarowych, objazdów, obozów
młodzieżowych, imprez z dojazdem własnym (z wyłączeniem imprez typu ekspress). 
CENA NIE ZAWIERA: 
- 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 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)
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-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 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 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 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 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 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 - 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 stronie
Organizatora. 
DODATKOWE 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,
w 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 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.
Ubezpieczenie 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 z
obowiązkową 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 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 1.000
euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. 
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 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) 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 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 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.
Nie dotyczy obozów młodzieżowych i samych przelotów. 
POKOJE PROMOCYJNE: 
Pokoje promocyjne, to pokoje standardowe w promocyjnej cenie. Ich ilość jest ograniczona. 
WAŻNE 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 zawarcia
umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 
INFORMACJA 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, 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, jeżeli
drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl) 
POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JECHAĆ DO ALBANII: 
1.Dziewicza przyroda - pierwotne górskie krajobrazy, gdzie znajduje się śródziemnomorskie wybrzeże z połączeniem dwóch mórz - Jońskiego i Adriatyckiego. Góry obejmują dwie trzecie powierzchni kraju, a
po ich zboczach wiją się górskie rzeczki urozmaicając surowy krajobraz. 2. Ciekawa historia ukryta w starożytnych miastach i zabytkach. Terytorium Albanii znajdowało się pod panowaniem rzymskim i
bizantyjskim, czego odzwierciedlenie widać podczas zwiedzania ukrytych skarbów, jakie oferuje. Na szczególną uwagę zasługują Butrint, Berat Miasto Tysiąca Okien", Gjirokastra Miasto Tysiąca Schodów" -
wszystkie wpisane na listę UNESCO. 3. Albańczycy mimo wielu historycznych zawirowań wciąż cenią sobie tradycję ponad wszystko. Odwiedzając ten kraj można odnieść wrażenie jakby ktoś wcisnął
przycisk pauza". Życie toczy się spokojnym rytmem, na ulicach osiołki ciągną wozy, kobiety przygotowują tradycyjne posiłki. To fascynujące spojrzenie na inne tempo życia, które zostało w dużej mierze
zapomniane i porzucone we współczesnym świecie... 4. Albańska gościnność - niezwykle gościnni i serdeczni mieszkańcy, którzy służą pomocą na każdym kroku. Częstują tradycyjnymi potrawami, chwalą się
swoim krajem, z którego są dumni. 5. Albania = przygoda. To z pewnością najbardziej egzotyczny kraj półwyspu bałkańskiego. Można spędzić tutaj wakacje z dala od cywilizacji, na pięknych, odosobnionych
plażach. Wyjątkowe miejsce również dla pasjonatów górskich wycieczek oraz kolarstwa, wielbicieli ra�ingu i spływów kajakowych. 
ALBANIA: 
Albania to niewielki kraj, ale oferujący wiele do zrobienia i zobaczenia. To państwo o powierzchni zaledwie 10%
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terytorium Polski może poszczycić się pięknymi krajobrazami i cudownymi plażami, a jej długie wybrzeże należy do najpiękniejszych na świecie. Graniczy z Macedonią Północną, Kosowem, Czarnogórą oraz
Grecją. Ciągle nieodkryta i prawie całkowicie nieskażona, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Co zatem warto zobaczyć w Albanii? Za wizytówkę Albanii uznaje się górskie pejzaże i dziką
naturę. Góry na północy kraju są skaliste, surowe, mieszkańcy nazywali je Górami Przeklętymi. Krajobrazową atrakcją jest również z pewnością przełęcz Llogara - dawny trakt Juliusza Cezara. Tą właśnie
drogą cesarz rzymski przemieszał się na podbój Pompei. Dziś jest to ulubiona trasa widokowa motocyklistów z całego świata. Albania pełna jest zabytkowych miast, za jedno z najstarszych uznawany jest
Berat. Zlokalizowany w samym sercu kraju, nazywany Miastem Tysiąca Okien", łączy w sobie mieszankę architektury osmańskiej i albańskiej. Gjirokastra - miasto muzeum", wpisane na listę UNESCO.
Unikalna architektura okresu osmańskiego z domami niczym małe zamki przenosi w czasie! Butrint, miasto, które jest stanowiskiem archeologicznym. Można podziwiać w nim pozostałości po wielkich
antycznych kulturach - greckiej i rzymskiej. Poza licznymi zabytkami i starożytnymi miastami Albania to ojczyzna jednego z piękniejszych i dłuższych wybrzeży morskich. Natomiast najważniejszym punktem
Albańskiej Riwiery są Albańskie Karaiby. Jest to grupa trzech małych wysepek, na które można dostać się wyłącznie łodzią z małego miasteczka Ksamil. Będąc już w tym miejscu koniecznie zobaczyć trzeba
również Blue Eye, którego lazur zachwyca oczy. 
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU: 
- Przejazd/przelot do Albanii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu - dokument musi być ważny minimum 3 miesięcy (od daty powrotu do Polski) - W przypadku wylotów do Albanii
południowej, przelot realizowany jest na Korfu + przeprawa promowa (prom lub wodolot) do Sarandy - w celu usprawnienia kontroli celnej, prosimy o przesyłanie danych z dokumentów (dowód lub
paszport) dla wylotów na Korfu i przejazdów autokarowych - 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, 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, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)

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


