
CENNIK IZRAEL  2019-2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EILAT     
 
KOD: IZEHP HERODS PALACE,  BB    (21.10.2019 – 29.02.2020) 

Cena od osoby w USD 

10.11 - 28.12.2019 
11.01 - 29.02.2020 

21.10-09.11.2019 
29.12.2019-10.01.2020 

8 DNI / 7 NOCY 13 DNI / 12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI / 12 NOCY 

Osoba w pokoju 2-osobowym  1243 2046 1289 2125 

Dziecko 2-12 lat 381 568 381 568 

Dopłata do HB 385 660 385 660 

CENA ZAWIERA:  transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu przez 
7/12 nocy w pokoju deluxe, śniadania, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, ubezpieczenie 
NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:  biletu lotniczego Warszawa – Eilat - Warszawa w kwocie około 1100 PLN/osoba z bagażem rejestrowanym do 20 
kg/osoba, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2%, składki na TFG 13 zł/os, 
wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera”. 

UWAGI:  
1. Możliwość kalkulacji przelotu także z Krakowa i Poznania 
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych) 

obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot). 
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie 

dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą. 
4. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie 
5. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
6. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w 

ciągu 48 h (tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. 
Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega 
akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego. 

 
 
KOD: IZELP LEONARDO PLAZA,  HB   (02.10.2019 – 29.02.2020)  

Cena od osoby w USD 

10.11.2019-28.12.2019 
11.01.2020-29.02.2020 

02.10-12.10.2019 
21.10-09.11.2019 

29.12.2019-10.01.2020 
13.10-20.10.2019 

8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 

Osoba w pokoju 2-osobowym  927 1505 950 1544 1289 2125 

Osoba w pokoju 3- osobowym 635 1003 666 1056 1004 1637 

Dziecko 2-12l. 427 647 427 647 427 647 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/12 nocy w pokoju superior, dwa posiłki dziennie, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na 
miejscu, ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA : biletu lotniczego Warszawa – Eilat - Warszawa w kwocie około 1100 PLN/osoba z bagażem rejestrowanym do 20 
kg/osoba, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2%, składki na TFG 13 zł/os, 
wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera”. 

UWAGI:  
1. Możliwość kalkulacji przelotu także z Krakowa i Poznania 
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych) 

obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot). 
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie 

dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą. 
4. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie 
5. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
6. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w 

ciągu 48 h (tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. 
Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega 
akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego 

 
 
 
 
 
 



CENNIK IZRAEL  2019-2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KOD:  IZGTP LEONARDO PRIVILEGE, ALL INCLUSIVE 

Cena od osoby w USD 

10.11.2019-28.12.2019 
11.01.2020-29.02.2020 

02.10-12.10.2019 
21.10-09.11.2019 

29.12.2019-10.01.2020 
13.10-20.10.2019 

8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 

Osoba w pokoju 2-osobowym  820 1320 935 1518 1289 2125 

Osoba w pokoju 3- osobowym 527 818 642 1016 904 1465 

Dziecko 2-12l. 381 568 381 568 381 568 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/12 nocy w pokoju superior, wyżywienie all inc, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, 
ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Warszawa – Eilat - Warszawa w kwocie około 1100 PLN/osoba z bagażem rejestrowanym do 20 
kg/osoba, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2%, składki na TFG 13 zł/os, 
wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera”. 

UWAGI:  
1. Możliwość kalkulacji przelotu także z Krakowa i Poznania 
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych) 

obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot). 
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie 

dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą. 
4. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie 
5. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
6. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w 

ciągu 48 h (tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. 
Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega 
akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego 
 

 
 
KOD: IZELR LEONARDO ROYAL RESORT, HB  

Cena od osoby w USD 

10.11.2019-28.12.2019 
11.01.2020-29.02.2020 

02.10-12.10.2019 
21.10-09.11.2019 

29.12.2019-10.01.2020 
13.10-20.10.2019 

8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 

Osoba w pokoju 2-osobowym  758 1214 812 1307 1097 1795 

Osoba w pokoju 3- osobowym 473 726 519 805 812 1307 

Dziecko 2-12l. 381 568 381 568 381 568 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/12 nocy w pokoju superior, dwa posiłki dziennie, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na 
miejscu, ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Warszawa – Eilat - Warszawa w kwocie około 1100 PLN/osoba z bagażem rejestrowanym do 20 
kg/osoba, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2%, składki na TFG 13 zł/os, 
wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera”. 

UWAGI:  
1. Możliwość kalkulacji przelotu także z Krakowa i Poznania 
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych) 

obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot). 
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie 

dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą. 
4. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie 
5. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
6. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w 

ciągu 48 h (tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. 
Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega 
akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego 

 
 
 
 
 



CENNIK IZRAEL  2019-2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KOD: IZEUCB U CORAL BEACH CLUB,  ALL INCLUSIVE 

Cena od osoby w USD 

10.11.2019-28.12.2019 
11.01.2020-29.02.2020 

02.10-12.10.2019 
21.10-09.11.2019 

29.12.2019-10.01.2020 
13.10-20.10.2019 

8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 13 DNI /12 NOCY 

Osoba w pokoju 2 - osobowym 1089 1782 1143 1874 2929 4937 

Dziecko 2-12l. 565 884 565 884 1004 1637 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/12 nocy w pokoju superior, wyżywienie all inc, ekscytujące zajęcia od żeglarstwa i nurkowania, po lekcje tańca i łucznictwo, bez 
dodatkowych kosztów,  kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, ubezpieczenie NW i KL, 
choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Warszawa – Eilat - Warszawa w kwocie około 1100 PLN/osoba z bagażem rejestrowanym do 20 
kg/osoba, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2%, składki na TFG 13 zł/os, 
wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie „cena zawiera”. 

UWAGI:  
1. Możliwość kalkulacji przelotu także z Krakowa i Poznania 
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych) 

obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot). 
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie 

dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą. 
4. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie 
5. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
6. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w 

ciągu 48 h (tylko w dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. 
Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku nie 
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega 
akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego 
 

 


