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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Egipt
Hurghada Roma (Hurghada)  Katowice 26.09.2021

03.10.2021 1599 PLN

Podróż tam: Wylot z Katowice do Hurghada dnia 26.09.2021 godz. 21:45 - 01:50
Powrót: Wylot z Hurghada do Katowice dnia 03.10.2021 godz. 16:30 - 20:45
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Hurghada
Zakwaterowanie: Pokój 2-osobowy Odległość od plaży: 116 m

Położenie: 
Ok. 10 km od lotniska w Hurghadzie, ok. 200 m od centrum - blisko atrakcji turystycznych Hurgady. 
Plaża: 
Prywatna, piaszczysta, szeroka, oddalona ok. 100 m (przejście przez ulicę).  
Hotel: 
Odnowiony w 2019 r. posiada łacznie 147 pokoi. Na terenie hotelu: recepcja 24h, 2 restauracje, bar, room service (płatny), sejf w recepcji (bezpłatny), pralnia (płatna), sala konferencyjna, sklepiki, pomoc
medyczna na telefon (płatna) 
Pokoje: 
Standardowe 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek, z łazienką, klimatyzacją, mini lodówką, telefonem, TV. Większość pokoi z balkonami lub tarasem i widokiem na basen lub ulicę. Pokoje z widokiem
na morze oraz pozostałe rodzaje pokoi o podwyższonym standardzie dodatkowo płatne. . Dostawka dla 2 dzieci  może być w postaci jednego łóżka, łóżka piętrowego lub sofy. Oferta może zawierać
przykładowe zdjęcia pokoi. 
Rekreacja, sport, atrakcje: 
Do dyspozycji Gości:  Basen, basen ze zjeżdżalniami, Tenis stołowy,  1 boisko do siatkówki plażowej,  Aerobik,  Siłownia wodna,  siatkówka wodna, zespół animatorów z codziennym programem, dyskoteka
(dodatkowa opłata), amfiteatr. Za dopłatą: Bilard, Centrum nurkowe, windsurfing, Salon piękności, Aqua centrum (sporty wodne, wyprawy wędkarskie i snorkelingowe). 
Dla dzieci: 
Brodzik, plac zabaw, miniklub dla dzieci, dzienny program animacyjny 
Wyżywienie: 
All Inclusive: śniadania  obiad, kolacja w formie bufetu. Pózne śniadania, późne koleacje, przekąski w ciągu dnia. Napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe podawane są w wyznaczonych
barach w wyznaczonych godzinach. 
Restauracje i bary: 
Restauracja główna, restauracje a la carte - włoska i orientalna (raz na pobyt, wymagana wcześniejsza rezerwacja), bar lobby, przy basenie, na plaży 
Informacje dodatkowe: 
Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive Goście otrzymują na miejscu.Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania oferty All Inclusive. Pakiet
różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych miejscach i godzinach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Aktualizacja oferty barów,
restauracji i atrakcji w hotelu-listopad 2019. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. Część sportów, gier, menu - płatna. Hotel
może wymagać noszenia opaski All Inclusive. Hotel może pobierać opłaty za zgubioną kartę do pokoju, kartę na ręczniki, ręczniki lub bransoletkę. .  
Świadczenia w cenie: 
Cena zawiera (PLN): obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer:
lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie w/g opisu, opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT. 
Wiza: 
Od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie, na lotnisku. Opłaty za wizę od 1 maja 2014 r. wynoszą 25 USD (wiza jednokrotna) lub 35 USD (wiza wielokrotna). Wizy turystyczne
wydawane są na okres 30 dni. Paszport ( z pustą stroną) musi posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność po dacie zakończenia planowanej podróży. W razie uszkodzenia lub utraty paszportu należy zgłosić
ten fakt na policję, zwrócić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu tymczasowego, a następnie wystąpić do tutejszego Urzędu MSW (Kair, przy Placu Tahrir) w celu
uzyskania potwierdzenia wjazdu na teren Egiptu oraz wizę wyjazdową. Wiza taka jest ważna wówczas przez 7 dni i nie można bez niej wyjechać z Egiptu.Obywatele Białorusi wylatujący z Polski do Egiptu,
zgodnie z informacja zawartą w systemie TIMATIC należącym do Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), muszą posiadać aktualną wizę do Egiptu już podczas odprawy biletowo-
bagażowej. Nie ma możliwości uzyskania wizy w Egipcie. Bez wymaganego zezwolenia pasażerowie nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. 
PRZEPISY CELNE:

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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Dla przylotów po 30.04.2021 od obywateli RP wymagana jest wiza. Kupuje się ją po przylocie, na lotnisku. Opłaty za wizę od 1 maja 2014 r. wynoszą ok. 25 USD (wiza jednokrotna). Wizy turystyczne
wydawane są na okres 30 dni. Paszport ( z pustą stroną) musi posiadać co najmniej 6-miesięczną ważność po dacie zakończenia planowanej podróży. W razie uszkodzenia lub utraty paszportu należy zgłosić
ten fakt na policję, zwrócić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu tymczasowego, a następnie wystąpić do tutejszego Urzędu MSW (Kair, przy Placu Tahrir) w celu
uzyskania potwierdzenia wjazdu na teren Egiptu oraz wizę wyjazdową. Wiza taka jest ważna wówczas przez 7 dni i nie można bez niej wyjechać z Egiptu.Obywatele Białorusi wylatujący z Polski do Egiptu,
zgodnie z informacja zawartą w systemie TIMATIC należącym do Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), muszą posiadać aktualną wizę do Egiptu już podczas odprawy biletowo-
bagażowej. Nie ma możliwości uzyskania wizy w Egipcie. Bez wymaganego zezwolenia pasażerowie nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Obywatele Białorusi aplikują o wizy wyłącznie w
Ambasadzie. 
HOTELE REGULACJE I ZMIANY PO COVID 19: 
W następstwie pandemii hotele wdrażają regulacje sanitarne mające na celu zapewnienie Klientom bezpiecznego wypoczynku. W każdym hotelu znajdą się wytyczne dotyczące korzystania z: infrastruktury
(baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków itp.), z systemu All Inclusive, atrakcji, animacji itp. Hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania  zmiany zasad
korzystania z oferty hotelowej zgodnie z wymogami. Zalecenia i regulacje mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym. Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego
kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów sanitarnych, do których stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści.
Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania. Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi,
paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. W przypadku rezerwacji wakacji w Polsce:
h�ps://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe. Aktualne wytyczne można również znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji
Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za pandemię. Podejmując decyzję o wyjeździe
należy liczyć się z ograniczeniami w ruchu lotniczym, w przypadku uzasadnionych podejrzeń wystąpienia SARS-CoV-2 z koniecznością pobytu w wyznaczonym przez władze kraju obiekcie lub szpitalu, z
trudnościami w powrocie do kraju, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. Ważne: Kienci
zobowiązani są do zapoznania się z akutalnymi zasadami i ograniczeniami na: h�ps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 
COVID 19: 
Od 1 września 2020 r. wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów PCR na COVID-19, przetłumaczonych na język angielski lub język arabski. Badanie powinno
być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu (nie dotycz dzieci w wieku do 6 lat). Turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub
Taba, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku - koszt ok 30 USD(możliwa izolacja do
momentu uzyskania wyniku oraz kwarantanna w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego - kwarantanna może być przedłużana aż do momentu uzyskania negatywnego testu na koronawirusa). Należy też
liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych. W przypadku uzyskania
pozytywnego testu na koronawirusa wykonanego w Egipcie, należy mieć na względzie, iż linie lotnicze mogą zastrzec sobie prawo do niewpuszczenia osoby zakażonej na pokład i okazania negatywnego
wyniku testu PCR. Prosimy o bieżące śledzenie kolejnych komunikatów lub konakt z Organizatorem. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.01.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21.12.2020 r. informujemy, iż podróżujący, wracający do Polski, są zobowiązani do
odbycia 10-dniowej kwarantanny (licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy). UWAGA! AKTUALIZACJA Z DNIA 30.03.2021 Z obowiązku tego zwolnione będą osoby, które dokonają testu w Polsce
- nie respektowane są testy dokonane za granicą. Poniżej przestawiamy aktualizację ze strony www.gov.pl ważne od 30.03.3021: Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen    
Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.     Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.     Podróżni, którym została nałożona kwarantanna,
mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.     Rodzaj testu: PCR lub antygenowy. Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym
wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. 
POTWIERDZENIE REZRWACJI: 
Uwaga! Każda rezerwacja potwierdzona przez Agenta/Klienta - musi zostać dodatkowo potwierdzona przez Organizatora.

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


