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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Albania
Wybrzeże Jońskie Mediterrane (Saranda)  Katowice 09.07.2022

16.07.2022 2849 PLN 10956 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2849.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 2849.00 PLN (15.05.1992)
Dorosły: 2629.00 PLN (15.05.1992) Dziecko: 2629.00 PLN (01.05.2006)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Corfu dnia 09.07.2022 godz. 10:00 - 13:00
Powrót: Wylot z Corfu do Katowice dnia 16.07.2022 godz. 14:00 - 15:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Saranda
Zakwaterowanie: Pokój 4 osobowy / z widokiem na morze Odległość od plaży: 313 m

**** Albania/Wybrzeże Jońskie 
ATUTY: 
świetna lokalizacja z widokiem na Sarandę  basen z brodzikiem dla dzieci All Inclusive w formie bufetu  świetna baza wypadowa dla osób lubiących zwiedzać 
NASZYM ZDANIEM: 
Doskonały hotel na wakacje w Albanii z przepięknym widokiem na Sarandę, bardzo dobre miejsce dla rodzin z dziećmi oraz osób ceniących sobie wygodę formuły all inclusive. Do tego duży basen hotelowy i
odnowione, wygodne pokoje. 
POŁOŻENIE: 
- ok. 1,4km do najbliższej plaży  - ok. 300 m do nadmorskiej promenady, gdzie znajdują się liczne sklepy, bankomaty, banki, kantory, knajpki, restauracje i dyskoteki - bliska odległość Sarandy  - ok. 700 m do
przystanku autobusowego  - ok. 2 km do portu - ok. 200 m do najbliższego marketu - ok. 270 km do stolicy Albanii - Tirany  - ok. 13km do miasteczka Ksamil- do jednej z najpiękniejszych plaży w Albanii -
Bora-Bora - ok. 38 km od lotniska na Korfu 
PLAŻA: 
Publiczna plaża, żwirkowo-kamienista, oddalona od obiektu o ok. 1,4 km. Ciągnie się wzdłuż lokalnej promenady z kafejkami. Serwis plażowy dodatkowo płatny (ok. 500 leków za zestaw). Prowadzi do niej
ulica oraz schody. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: 
Bezpłatne - recepcja czynna 24h, winda, lobby, Internet w całym obiekcie, basen z częścią brodzikową oraz bezpłatnymi leżakami i parasolami, plac zabaw z huśtawkami i trampoliną, bilard, piłkarzyki, ping
pong, duży parking przed hotelem.  Dodatkowo płatne - wypożyczalnia samochodów i rowerów.  
DLA DZIECI: 
Plac zabaw, trampolina, brodzik.  
POKOJE: 
Zakwaterowanie - 14:00 Wykwaterowanie - 11:00 (dla samolotu); 10:00 (dla autokaru) Hotel posiada 60 komfortowych, klimatyzowanych pokoi. 2, 3, 4 osobowe pokoje z możliwością dostawki (dostępne
łóżeczko dla dziecka). Wyposażone są w łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarką do włosów. Posiadają także TV, szafę, lodówkę, czajnik, sejf oraz balkon. Istnieje możliwość wyboru pokoju z widokiem na
morze (za dodatkową opłatą, wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji w Polsce). 
UDOGODNIENIA: 
* Suszarka  * Winda  * Czajnik * Lodówka  * TV * Sejf  * Łóżeczko dla dziecka  * Sejf w pokoju  * Klimatyzacja indywidualna  * Duży parking przed hotelem  * Publiczna plaża  * Serwis plażowy (500 leków
za zestaw) * Bar all inclusive w budynku, płatny bar przy basenie, restauracja all inclusive * Zewnętrzny basen z brodzikiem  * Kantor ok. 650 metrów  * 200 m do marketu 
WYŻYWIENIE: 
All Inclusive  Bufet, śniadania 07.30-09.30 (jajka w formie jajecznicy, omletów, sadzone, pomidory, ogórki, płatki śniadaniowe, mleko, chleb, dżemy, masło, nutella, sery, wędliny, kiełbaski), obiad 12.30-
14.00 ( dwie zupy, dwa rodzaje mięs, ryż z warzywami, makaron z dodatkami, grillowane warzywa, dwa rodzaje sałatek, deser) kolacja 19.00-21.00 (ryby, dwa rodzaje sałatek, makaron, ryż, mięso) Bar all
inclusive w budynku, płatny bar przy basenie, restauracja all inclusive.  Bufet z przekąskami w godzinach 16.00-17.00. W godzinach 09.30-21.30 nielimitowana ilość napojów bezalkoholowych oraz lokalnych
alkoholowych. Dieta bezglutenowa, wegetariańska, dla alergików na zapytanie. 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych (winda, podjazdy przy głównym wejściu), pomieszczenie ogólnodostępne przy placu zabaw, wypożyczalnia samochodów (300 metrów), wypożyczalnia rowerów (1,6
km). 
OBOWIĄZKOWE OPŁATY: 
AUTOKAR: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt w autokarze  DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne obowiązkowo
raz na pobyt u rezydenta SAMOLOT  W PRZYPADKU PRZELOTÓW NA KORFU: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa, przeprawa promowa 50 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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TRANSFER LOTNISKO-HOTEL: 
W przypadku przelotu na Korfu, transfer organizowany jest odrazu po wylądowaniu. Następuje przejazd do portu gdzie czeka podstawiony prom/wodolot, którym odbędzie transfer do Albanii. 
CENA ZAWIERA: 
- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Bagaż - Opiekę rezydenta podczas pobytu (nie dotyczy oferty z dojazdem
własnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie KL 30 000, NNW 3 000, bagaż 200, CPiN, ochrona 24 h od momentu
wyjścia z domu i 24 h, do momentu powrotu do domu w zakresie NNW (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym) W przypadku lotów czarterowych liniami LOT Charters bagaż podręczny (5 kg) oraz
rejestrowany (20 kg) jest w cenie. 
CENA NIE ZAWIERA: 
- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, DLA DOJAZDU WŁASNEGO - Transportu - Ubezpieczenia (możliwość dokupienia w datach pobytu)
OBOWIĄZKOWE OPŁATY: 
AUTOKAR: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 15 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt w autokarze  SAMOLOT  W PRZYPADKU PRZELOTÓW NA KORFU: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa,
przeprawa promowa 50 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta 
TRANSFER LOTNISKO-HOTEL: 
W przypadku przelotu na Korfu, transfer organizowany jest odrazu po wylądowaniu. Następuje przejazd autokarem do portu gdzie czeka podstawiony prom/wodolot, którym odbędzie się transfer do Albanii.
Następnie w Sarandzie czeka autokar, który będzie rozwoził Klientów do poszczególnych hoteli. 
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. Prosimy o zapoznanie się z przepisami wjazdowymi dotyczącymi danego kraju. 
INFORMACJE 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) 
OFERTA TESTÓW PCR/ANTYGEN DLA KLIENTÓW REGO-BIS: 
Wszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty testów PCR lub antygenowych 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 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.  Aktualne przepisy wjazdowe dostępne
na stronie Organizatora. Na dzień dzisiejszy Albania akceptuje jedno z: negatywny wynik testu PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec 
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 Alarmowe 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.

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


