
AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Alanya Green Life (Kestel)  Katowice 06.07.2022

14.07.2022 2479 PLN 9916 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2479.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 2479.00 PLN (15.05.1992)
Dorosły: 2479.00 PLN (15.05.1992) Dziecko: 2479.00 PLN (01.05.2006)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 06.07.2022 godz. 11:10 - 14:55
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 13.07.2022 godz. 23:55 - 01:50
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Kestel
Zakwaterowanie: pokój 2-osobowy std large room Odległość od plaży: 360 m

OPIS: 
LOKALIZACJA - ok.4 km od centrum Alanyi, ok. 133 km od lotniska w Antalyi PLAŻA -ok. 300 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,  dojście do plaży ulicą. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe bezpłatnie
HOTEL -3 budynki 4-piętrowe (winda), 2 restauracje (główna i ala carte-płatna) , 4 bary, room service (płatny), sala konferencyjna POKOJE  -klimatyzacja, łazienka (prysznic, WC), sejf (płatny), zestaw do
parzenia kawy/herbaty, minilodówka, TV, telefon,  balkon Oferta zawiera zdjęcia przykładowych pokoi. REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE  - basen odkryty, 2 zjeżdżalnie wodne dla dorosłych (działają w
określonych  godzinach). WYŻYWIENIE -All Inclusive: śniadanie, obiad, kolacja w restauracji głównej, w ciągu dnia przekąski. Wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w
wyznaczonych barach w godzinach wyznaczonych przez hotel.Więcej o hotelu h�p://www.greenlifehotel.com.tr/ 
Informacje dodatkowe: 
Część usług, sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu (All Inclusive, FB, HB, BB, bez wyżywienia) Goście otrzymują w hotelu. Hotel
zastrzega sobie prawdo do modyfikacji wykupionej oferty (godziny podawania posiłków, sposób podawania posiłków, rodzaje napojów itp). Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All
Inclusive w wyznaczonych barach i godzinach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji, zabaw, zajęć sporotwych,
szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. W sezonie zimowym i w  niskim sezonie (do połowy czerwca, od połowy września) hotele ograniczają działalność aqua parków, animacji, zajęć
sportowych. Oferty zawierają zdjęcia przykładowych pokoi. 
ZMIANA DLA PODRÓŻUJĄCYCH: 
Od 28 marca 2022 zostaje zniesiony obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP. Od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej
Polskiej, co oznacza, że od 28.03.2022 podczas przekraczania granicy nie ma obowiązku: - przedstawiania certyfikatu szczepienia, - wykonywania testów w kierunku SARS-COV-2, - odbywania tzw.
kwarantanny przyjazdowej. Link do aktualnego rozporządzenia: h�ps://dziennikustaw.gov.pl/D2022000067901.pdf h�ps://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9977,Zniesiono-
ograniczenia-pandemiczne-w-podrozowaniu.html UWAGA! Przypominamy, że w dalszym ciągu przed przekroczeniem granicy należy wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego Powracający do Polski uzupełniają
elektroniczną KARTĘ LOKALIZACJI PODRÓŻNEGO (KLP) na stronie h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp KLP zastępuje konieczność uzupełniania papierowej wersji Karty Lokalizacji Pasażera.
Elektroniczna KLP dotyczy tylko lotu powrotnego do Polski. Należy ją wypełnić przed odprawą.WAŻNE! Przypominamy, że maski są nadal wymagane na pokładach większości samolotów - pamiętaj o
zabraniu jednej ze sobą, wymagane jest noszenie maski przed wejściem na pokład naszego samolotu. 
BAGAŻ, REZYDENT, ZMIANA UCZESTNIKA NA PRZELOTACH LINIAMI REJSOWYMI CORENDON: 
Oferta z przelotem liniami rejsowymi Corendon, SunExpress oraz innymi dostepnymi liniami rejsowymi jest ofertą pochodzącą z DYNAMICZNEGO PAKIETOWANIA, ceny przelotów są stale aktualizowane
przez linie lotnicze, co oznacza, że cena wycieczki od momentu zrobienia rezerwacji do momentu potwierdzenia jej przez Organizatora może ulec zmianie. OBSŁUGA REZYDENTA na telefon z możliwością
ustalenia spotkania w hotelu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest DO POTWIERDZENIA U TOUROPERATORA LUB AGENTA AKTUALNYCH GODZIN LOTU NA 48 H PRZED WYLOTEM (DOTYCZY TO WYLOTÓW
Z POLSKI, JAK I DO POLSKI). Zmiana Uczestnika wiąże się z kosztami zgodnie z taryfą przewoźnika i może być równoznaczna z koniecznością wykupienia nowego biletu. WARUNKI PRZELOTU CORENDON:
Wszystkie przeloty odbywają się zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu danego przewoźnika. Cena oferty zawiera bagaż podręczny 8 kg, chyba że Oferta określa inaczej (taryfa FLEX
zawiera bagaż podręczny i główny, taryfa ECO zawiera tylko bagaż podręczny). Do każdej rezerwacji w tafyfie ECO istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego 23 kg. Przekroczenie dozwolonego
limitu bagażu (ilość, wymiary, waga) podlegać będzie dodatkowej opłacie zgodnie z przepisami dotyczącymi nadbagażu w samolocie zgodnie z taryfą obowiązującą u danego przewoźnika. Jeżeli bagaż
zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena może być wyższa. WAŻNE (dotyczy taryfy ECO bez bagażu rejestrowanego w cenie)! Odprawy na wylot z Polski i na powrocie Klienci muszą
dokonać sami, logując się na stronie www.corendonairlines.com (numer rezerwacji podany na bilecie) najwcześniej do 7 dni przed datą powrotu, a najpóźniej do 1 dnia przed datą powrotu. Klienci mogą
również odprawić się na lotnisku - koszt odprawy 10 Euro od osoby - pokrywają Uczestnicy.  WARUNKI PRZELOTU SunExpress: Wszystkie przeloty odbywają się zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu
pasażerów i bagażu danego przewoźnika. Cena oferty zawiera bagaż podręczny 8 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg. Przekroczenie dozwolonego limitu bagażu (ilość, wymiary, waga) podlegać będzie
dodatkowej opłacie zgodnie z przepisami dotyczącymi nadbagażu w samolocie zgodnie z taryfą obowiązującą u danego przewoźnika. | WAŻNE! Klienci odprawiają się na lotnisku na podstawie dokumentu
tożsamości przy odprawie paszportowo-bagażowej. 
COVID 19: 
OD 1 CZERWCA 2021 Konieczne jest wykonanie testu na obecność koronawirusa i posiadanie przy sobie

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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negatywnego wyniku testu w języku angielskim. Test RT-PCR należy wykonać nie wcześniej niż 72 godziny, a test antygenowy nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym lądowaniem na terenie
Turcji.  Nie ma obowiązku okazywania wyniku testu w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia.  Od 1 czerwca z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są: *  Osoby zaszczepione, które otrzymały pełną dawkę
szczepionki, a od podania pełnej dawki minęło 14 dni. Należy mieć ze sobą zaświadczenie lekarskie w języku angielskim poświadczające wykonane szczepienie (wydruk ze strony h�ps://pacjent.gov.pl oraz
kartkę otrzymaną przy szczepieniu, na której znajduje się nazwa przyjętej szczepionki). *  Ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą pozytywny wynik testu wykonanego 6 lub mniej miesięcy przed planowaną
podróżą. Należy posiadać pozytywny wynik testu na COVID-19 (w języku angielskim) wykonany w czasie do 6 miesięcy poprzedzających przylot do Turcji oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez właściwe
organy (w języku angielskim). Dokument musi zawierać dokładne dane osoby podróżującej. W przypadku pozostałych osób powyżej 6 roku życia obowiązkowe jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR
lub antygenowego.  Aktualne informacje statystyczne dotyczące sytuacji epidemicznej w Turcji publikowane są na stronie tureckiego Ministerstwa Zdrowia: h�ps://covid19.saglik.gov.tr/. 
SERWIS HOTELOWY: 
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. Zmiany
te mogą wpłynąć na niektóre usługi. 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. 
DOKONANIE REZERWACJI: 
Każda rezerwacja wstępna, po potwierdzeniu przez Agenta/Klienta, uzyskuje status "Do potwierdzenia", co oznacza, że Organizator sprawdza dostępność miejsc w hotelu (rodzaj pokoju lub inne składniki
zarezerwowane przez Klienta)  i dopiero po sprawdzeniu dostępności nadaje rezerwacji odpowiedni status (Potwierdzona/Anulowana). 
CENA ZAWIERA / NIE ZAWIERA: 
Cena zawiera: - ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), - bilet lotniczy, - zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się zazwyczaj w dniu przyjazdu od godz. 14:00-15:00, kończy o godz.12:00), - wyżywienie
według wybranej opcji, - bagaż podręczny w przypadku przelotów liniami rejsowymi i czarterowymi (Corendon mały bagaż 8 kg 55x40x25, czartery 5 kg podręczny), - 20 kg bagaż główny w przypadku
przelotów liniami czarterowymi - 23 kg w przypadku przelotów liniami Corendon w stawce FLEX - transfer lotnisko-hotel-lotnisko - opieka anglo lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta
- odprawa na wylot UWAGA! PODSTAWA CENY NIE ZAWIERA: - bagażu głównego w przypadku przelotów liniami rejsowymi; w przypadku przelotów liniami rejsowymi Corendon stawka ECO nie zawiera
bagażu głównego! - odprawy na  powrót - koszt 10 Euro od osoby na lotnisku lub bezpłatna odprawa on line do 7-1 dnia od daty wylotu; Klienci odprawiają się sami. Klienci przylatujący do Turcji są pod
telefoniczną opieką polskojęzycznego lub anglojęzycznego przedstawiciela organizatora/rezydenta. Klienci dysponują telefonem do rezydenta w przypadku pytań, chęci wykupienia wycieczek. UWAGA!
Dodatkowy bagaż można dokupić minimum na 7 dni przed datą wylotu - licząc dni pracujące. 
POTWIERDZENIE REZERWACJI: 
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.
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Oferta 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Side Selenium Hotel  Katowice 06.07.2022

13.07.2022 3239 PLN 10166 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3239.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 3239.00 PLN (15.05.1992)
Dorosły: 1589.00 PLN (15.05.1992) Dziecko: 2099.00 PLN (01.05.2006)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 06.07.2022 godz. 10:50 - 14:35
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 13.07.2022 godz. 04:30 - 06:20
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Side
Zakwaterowanie: family room 2 bedrooms Odległość od plaży: 642 m

4 Turcja/Side 
Opis: 
miejski hotel, położony w bliskiej odległości od centrum Side, składa się z 2 budynków (3 piętra), usytuowany na powierzchni ok. 3.000 m; do dyspozycji gości: basen zewnętrzny, basen kryty (czynny zimą),
restauracja główna, bar 
Położenie: 
ok. 1 km od centrum Side, ok. 7 km od Manavgat, ok. 60 km od lotniska w Antalyi 
Plaża: 
najbliższa plaza znajduje się ok. 700 m od hotelu (przejście ulicą); serwis plażowy (bezpłatne: leżaki i parasole) 
Zakwaterowanie: 
111 pokoi: standard room (ok. 17  m), large room with bunkbed (ok. 23  m; 1 pokój; dodatkowo: łóżko piętrowe), family room 2 bedrooms (ok. 34 m, 2 sypialnie); wyposażenie: klimatyzacja, łazienka z
prysznicem, suszarka, TV, sejf (płatny), minibar (płatny), Wi-Fi (bezpłatne), balkon 
Wyżywienie: 
Half Board- śniadanie (08:00-10:00) i kolacja (12:30-14:00); płatne: lokalne napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe All Inclusive - śniadanie (08:00-10:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (18:00-20:30); lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe; dodatkowo płatne: napoje importowane oraz wysokojakościowe, soki ze świeżo wyciskanych owoców, napoje butelkowane, napoje energetyczne, kawa po turecku 
Sport i rozrywka (w cenie): 
muzyka na żywo (okazjonalnie), sauna, łaźnia turecka, siatkówka plażowa, bezpłatne Wi-Fi w wyznaczonych strefach 
Dodatkowo płatne: 
centrum Spa & Wellness, pralnia, room service, lekarz, fryzjer, sklepy, sporty wodne na plaży 
Dla dzieci: 
brodzik, krzesełka w restauracji, łóżeczko (na życzenie) 
Strona internetowa: 
www.seleniumhotel.com Aktualizacja z dnia 25.02.2022 
Dodatkowe informacje: 
*** Podane godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulec nieznacznym zmianom, ze względu na sezonowość, siły wyższe i inne
okoliczności. Ze względu na procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem Covid-19 w obiekcie mogą występować ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury hotelowej m. in. w
wyposażeniu pokoi, serwisie plażowym oraz w serwisie gastronomicznym.

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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Oferta 3

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Side Elysium Elite Hotel&spa  Katowice 06.07.2022

13.07.2022 3239 PLN 10426 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3239.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 3239.00 PLN (15.05.1992)
Dorosły: 1589.00 PLN (15.05.1992) Dziecko: 2359.00 PLN (01.05.2006)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 06.07.2022 godz. 10:50 - 14:35
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 13.07.2022 godz. 04:30 - 06:20
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Kızılot
Zakwaterowanie: family room 2 bedrooms

4 Turcja/Side 
Dodatkowe informacje: 
*** Podane godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulec nieznacznym zmianom, ze względu na sezonowość, siły wyższe i inne
okoliczności. Ze względu na procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem Covid-19 w obiekcie mogą występować ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury hotelowej m. in. w
wyposażeniu pokoi, serwisie plażowym oraz w serwisie gastronomicznym.

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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Oferta 4

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Kemer Melissa Residence  Katowice 06.07.2022

14.07.2022 2699 PLN 10796 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2699.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 2699.00 PLN (15.05.1992)
Dorosły: 2699.00 PLN (15.05.1992) Dziecko: 2699.00 PLN (01.05.2006)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 06.07.2022 godz. 11:10 - 14:55
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 13.07.2022 godz. 23:55 - 01:50
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Kemer
Zakwaterowanie: Pokój rodzinny Odległość od plaży: 903 m

OPIS: 
LOKALIZACJA -w zielonej, spokojnej okolicy, w Kemer, ok. 60 km od lotniska w Antalyi. PLAŻA - ok.750 km od hotelu, publiczna, dojazd busem hotelowym, leżaki i parasole na wydzielonej części hotelowej
bezpłatnie HOTEL - 70 pokoi, recepcja z lobby, winda, sala telewizyjna, restauracja, bar. Płatne: pralnia, sklep, fryzjer. Wi-Fi w recepcji płatnePOKOJE  - klimatyzacja centralna, łazienka (WC, wanna/prysznic,
suszarka do włosów), telefon, TV-sat, minilodówka (pusta), sejf (płatny) Oferta zawiera zdjęcia przykładowych pokoi. REKREACJA, SPORT, ATRAKCJE  - basen zewnętrzny ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci,
taras słoneczny, leżaki i parasole bezpłatnie, sauna, okazjonalne pokazy. Płatne: sporty wodne na plaży, masaże, peeling, jacuzzi. WYŻYWIENIE - All Inclusive: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, w
ciągu dnia przekąski, wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w barze w wyznacznych godzinach Więcej o hotelu: h�p://www.melissahotels.net/index.php           
Informacje dodatkowe: 
Część usług, sportów i gier dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu (All Inclusive, FB, HB, BB, bez wyżywienia) Goście otrzymują w hotelu.
Hotele zastrzegają sobie prawo do modyfikowania oferty All Inclusive (HB/BB/FB). Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive (HB/BB/FB) Goście
otrzymują na miejscu. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). W przypadku oferty All Inclusive posiłki/przekąski/napoje oferowane są w wyznaczonych barach i godzinach. Terminy oraz
godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji, zabaw i atrakcji, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. Część sportów, gier, usług
i menu - dodatkowo płatna. Godziny funkcjonowania barów All inclusive mogą ulegać zmianie i mogą funkcjonować w systemie wymiennym. Oferta zawiera zdjęcia przykładowych pokoi. 
ZMIANA DLA PODRÓŻUJĄCYCH: 
Od 28 marca 2022 zostaje zniesiony obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP. Od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej
Polskiej, co oznacza, że od 28.03.2022 podczas przekraczania granicy nie ma obowiązku: - przedstawiania certyfikatu szczepienia, - wykonywania testów w kierunku SARS-COV-2, - odbywania tzw.
kwarantanny przyjazdowej. Link do aktualnego rozporządzenia: h�ps://dziennikustaw.gov.pl/D2022000067901.pdf h�ps://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9977,Zniesiono-
ograniczenia-pandemiczne-w-podrozowaniu.html UWAGA! Przypominamy, że w dalszym ciągu przed przekroczeniem granicy należy wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego Powracający do Polski uzupełniają
elektroniczną KARTĘ LOKALIZACJI PODRÓŻNEGO (KLP) na stronie h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp KLP zastępuje konieczność uzupełniania papierowej wersji Karty Lokalizacji Pasażera.
Elektroniczna KLP dotyczy tylko lotu powrotnego do Polski. Należy ją wypełnić przed odprawą.WAŻNE! Przypominamy, że maski są nadal wymagane na pokładach większości samolotów - pamiętaj o
zabraniu jednej ze sobą, wymagane jest noszenie maski przed wejściem na pokład naszego samolotu. 
BAGAŻ, REZYDENT, ZMIANA UCZESTNIKA NA PRZELOTACH LINIAMI REJSOWYMI CORENDON: 
Oferta z przelotem liniami rejsowymi Corendon, SunExpress oraz innymi dostepnymi liniami rejsowymi jest ofertą pochodzącą z DYNAMICZNEGO PAKIETOWANIA, ceny przelotów są stale aktualizowane
przez linie lotnicze, co oznacza, że cena wycieczki od momentu zrobienia rezerwacji do momentu potwierdzenia jej przez Organizatora może ulec zmianie. OBSŁUGA REZYDENTA na telefon z możliwością
ustalenia spotkania w hotelu. Uczestnik imprezy zobowiązany jest DO POTWIERDZENIA U TOUROPERATORA LUB AGENTA AKTUALNYCH GODZIN LOTU NA 48 H PRZED WYLOTEM (DOTYCZY TO WYLOTÓW
Z POLSKI, JAK I DO POLSKI). Zmiana Uczestnika wiąże się z kosztami zgodnie z taryfą przewoźnika i może być równoznaczna z koniecznością wykupienia nowego biletu. WARUNKI PRZELOTU CORENDON:
Wszystkie przeloty odbywają się zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu danego przewoźnika. Cena oferty zawiera bagaż podręczny 8 kg, chyba że Oferta określa inaczej (taryfa FLEX
zawiera bagaż podręczny i główny, taryfa ECO zawiera tylko bagaż podręczny). Do każdej rezerwacji w tafyfie ECO istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego 23 kg. Przekroczenie dozwolonego
limitu bagażu (ilość, wymiary, waga) podlegać będzie dodatkowej opłacie zgodnie z przepisami dotyczącymi nadbagażu w samolocie zgodnie z taryfą obowiązującą u danego przewoźnika. Jeżeli bagaż
zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena może być wyższa. WAŻNE (dotyczy taryfy ECO bez bagażu rejestrowanego w cenie)! Odprawy na wylot z Polski i na powrocie Klienci muszą
dokonać sami, logując się na stronie www.corendonairlines.com (numer rezerwacji podany na bilecie) najwcześniej do 7 dni przed datą powrotu, a najpóźniej do 1 dnia przed datą powrotu. Klienci mogą
również odprawić się na lotnisku - koszt odprawy 10 Euro od osoby - pokrywają Uczestnicy.  WARUNKI PRZELOTU SunExpress: Wszystkie przeloty odbywają się zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu
pasażerów i bagażu danego przewoźnika. Cena oferty zawiera bagaż podręczny 8 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg. Przekroczenie dozwolonego limitu bagażu (ilość, wymiary, waga) podlegać będzie
dodatkowej opłacie zgodnie z przepisami dotyczącymi nadbagażu w samolocie zgodnie z taryfą obowiązującą u danego przewoźnika. | WAŻNE! Klienci odprawiają się na lotnisku na podstawie dokumentu
tożsamości przy odprawie paszportowo-bagażowej. 
COVID 19:

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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OD 1 CZERWCA 2021 Konieczne jest wykonanie testu na obecność koronawirusa i posiadanie przy sobie negatywnego wyniku testu w języku angielskim. Test RT-PCR należy wykonać nie wcześniej niż 72
godziny, a test antygenowy nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym lądowaniem na terenie Turcji.  Nie ma obowiązku okazywania wyniku testu w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia.  Od 1 czerwca
z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są: *  Osoby zaszczepione, które otrzymały pełną dawkę szczepionki, a od podania pełnej dawki minęło 14 dni. Należy mieć ze sobą zaświadczenie lekarskie w
języku angielskim poświadczające wykonane szczepienie (wydruk ze strony h�ps://pacjent.gov.pl oraz kartkę otrzymaną przy szczepieniu, na której znajduje się nazwa przyjętej szczepionki). *  Ozdrowieńcy,
czyli osoby, które okażą pozytywny wynik testu wykonanego 6 lub mniej miesięcy przed planowaną podróżą. Należy posiadać pozytywny wynik testu na COVID-19 (w języku angielskim) wykonany w czasie
do 6 miesięcy poprzedzających przylot do Turcji oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez właściwe organy (w języku angielskim). Dokument musi zawierać dokładne dane osoby podróżującej. W
przypadku pozostałych osób powyżej 6 roku życia obowiązkowe jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego.  Aktualne informacje statystyczne dotyczące sytuacji epidemicznej w Turcji
publikowane są na stronie tureckiego Ministerstwa Zdrowia: h�ps://covid19.saglik.gov.tr/. 
SERWIS HOTELOWY: 
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. Zmiany
te mogą wpłynąć na niektóre usługi. 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. 
DOKONANIE REZERWACJI: 
Każda rezerwacja wstępna, po potwierdzeniu przez Agenta/Klienta, uzyskuje status "Do potwierdzenia", co oznacza, że Organizator sprawdza dostępność miejsc w hotelu (rodzaj pokoju lub inne składniki
zarezerwowane przez Klienta)  i dopiero po sprawdzeniu dostępności nadaje rezerwacji odpowiedni status (Potwierdzona/Anulowana). 
CENA ZAWIERA / NIE ZAWIERA: 
Cena zawiera: - ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), - bilet lotniczy, - zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się zazwyczaj w dniu przyjazdu od godz. 14:00-15:00, kończy o godz.12:00), - wyżywienie
według wybranej opcji, - bagaż podręczny w przypadku przelotów liniami rejsowymi i czarterowymi (Corendon mały bagaż 8 kg 55x40x25, czartery 5 kg podręczny), - 20 kg bagaż główny w przypadku
przelotów liniami czarterowymi - 23 kg w przypadku przelotów liniami Corendon w stawce FLEX - transfer lotnisko-hotel-lotnisko - opieka anglo lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta
- odprawa na wylot UWAGA! PODSTAWA CENY NIE ZAWIERA: - bagażu głównego w przypadku przelotów liniami rejsowymi; w przypadku przelotów liniami rejsowymi Corendon stawka ECO nie zawiera
bagażu głównego! - odprawy na  powrót - koszt 10 Euro od osoby na lotnisku lub bezpłatna odprawa on line do 7-1 dnia od daty wylotu; Klienci odprawiają się sami. Klienci przylatujący do Turcji są pod
telefoniczną opieką polskojęzycznego lub anglojęzycznego przedstawiciela organizatora/rezydenta. Klienci dysponują telefonem do rezydenta w przypadku pytań, chęci wykupienia wycieczek. UWAGA!
Dodatkowy bagaż można dokupić minimum na 7 dni przed datą wylotu - licząc dni pracujące. 
POTWIERDZENIE REZERWACJI: 
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.


