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

MORZE MARTWE  - EIN BOKEK 
 
KOD: IZEDS ISROTEL DEAD SEA RESORT & SPA, HB 

Cena od osoby w USD 
28.09-16.11.2019 

25.05-14.06.2019 
28.12.2019-10.01.2020 

15.06-27.09.2019 
17.11-27.12.2019 
11.01-29.02.2020 

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  1445 2390 1390 2295 1220 2005 

Osoba w pokoju 3-osobowym 1250 2060 1205 1980 1060 1730 

Dziecko 2-12 lat 790 1265 765 1230 680 1080 

CENA ZAWIERA:  transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu przez 
7/14 nocy w pokoju standardowym, dwa posiłki dziennie, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na 
miejscu, ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:  biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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: IZISRG ISROTEL GANIM, HB 

Cena od osoby w USD 

15.06-27.09.2019 
17.11-27.12.2019 
11.01-29.02.2020 

28.09-16.11.2019 
25.05-14.06.2019 

28.12.2019-10.01.2020 

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  1020 1665 1235 2035 1135 1860 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju standardowym, dwa posiłki dziennie, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na 
miejscu, ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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: IZLOT LOT, HB 

Cena od osoby w USD 

16.06-20.09.2019 
24.11.2019-10.01.2020 

01.06-15.06.2019 21.09-23.11.2019 

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 standard  1025 1675 1305 2150 1335 2205 

Osoba w pokoju 2-osobowym seaview  1120 1835 1395 2310 1435 2375 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju standardowym, dwa posiłki dziennie, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na 
miejscu, ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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: IZCRP CROWNE PLAZA DEAD SEA (BB) OD 13.05 – 31.12.2019 (OD 16.06 DO 30.06 BRAK DOSTĘPNOŚCI) 

Cena od osoby w USD 

31.05-15.06.2019 
01.07-15.09.2019 
01.11-31.12.2019 

16.09-31.10.2019 

8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 

Osoba w pokoju 2 - osobowym 1105 2090 1630 3135 

Osoba w pokoju 1 - osobowym 2070 4020 3120 6115 

Dopłata do HB 175 375 175 375 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju standardowym, śniadania, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, 
ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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: IZOAS PRIMA OASIS (BB) OD 15.05.2019-31.03.2020 

Cena od osoby w USD 

15.05-15.06.2019 
24.09-31.10.2019 

16-30.06.2019 
16.08-31.08.2019 

16-23.09.2019 
01-30.11.2019 

01.07-15.08.2019 
01.09-15.09.2019 

01.12.2019-31.03.2020 

8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 

Osoba w pokoju 2 - osobowym 865 1615 750 1380 675 1230 

Osoba w pokoju 1 - osobowym 1595 3075 1370 2615 1215 2305 

Dopłata do HB 165 360 165 360 165 360 

Dopłata do FB 330 715 330 715 330 715 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju standardowym, śniadania, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, 
ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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: IZGT1 DANIEL DEAD SEA (BB) OD 01.06.2019-01.03.2020 

Cena od osoby w USD 

02-31.07.2019 
01-15.09.2019 

01.01-01.03.2020 

01.06-01.07.2019 
01-31.08.2019 

16.09-15.10.2019 
01.11-31.12.2019 

16.10-31.10.2019 

8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 

Osoba w pokoju 2 - osobowym 920 1720 1095 2075 1215 2305 

Osoba w pokoju 1 - osobowym 1705 3290 2060 3995 2290 4460 

Dopłata do HB 210 450 210 450 210 450 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju standardowym, śniadania, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, 
ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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: IZHHA HOD HAMIDBAR **** HB OD 01.06.2019-31.12.2019 (W LISTOPADZIE BRAK DOSTĘPNOŚCI) 

Cena od osoby w USD 

01.06-30.06.2019 
16.09-31.10.2019 

01-23.12.2019 
01-31.08.2019 

01-31.07.2019 
01-15.09.2019 
24-31.12.2019 

8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 

Osoba w pokoju 2 - osobowym 1905 3690 1075 2030 1460 2800 

Osoba w pokoju 1 - osobowym 3680 7230 2015 3910 2790 5450 

Dopłata do FB 560 1215 560 1215 560 1215 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju deluxe, dwa posiłki dziennie, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na 
miejscu, ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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: IZDDS DAVID DEAD SEA RESORT & SPA,  BB                               OD 01.06.2019-01.03.2020 

Cena od osoby w USD 
01.06-30.09.2019 01.10.2019-01.03.2020 

8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 

Osoba w pokoju 2 - osobowym 865 1615 1020 1920 

Dopłata do HB 295 650 295 650 

Dopłata do FB 560 1215 560 1215 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju standardowym, śniadania, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, 
ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1os – na żądanie 
6. Cena za dziecko w wieku 02-12 lat w pokoju z dwoma osobami dorosłymi – na zapytanie 
7. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
8. 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: IZLEC  LEONARDO CLUB DEAD SEA,  ALL INCLUSIVE                          (OD 25.05.2019 – 29.02.2020)     

Cena od osoby w USD 

25.05-28.09.2019 
17.11-28.12.2019 
11.01-29.02.2020 

29.09-16.11.2019 
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 1145 1875 1290 2125 

3cia osoba w pokoju  860 1386 1095 1795 

Dziecko 2-18 lat  520 805 520 805 

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

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1os – na zapytanie 
6. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
7. 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: IZTUI  LEONARDO INN DEAD SEA,   HB         (OD 25.05.2019 – 29.02.2020)     

Cena od osoby w USD 

25.05-28.09.2019 
17.11-28.12.2019 
11.01-29.02.2020 

29.09-16.11.2019 
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 760 1215 830 1335 

Dziecko 2-12 lat  375 555 375 555 

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/polskojęzycznym przedstawicielem 
kontrahenta na miejscu, ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/osoba z bagażem podręcznym do 8kg oraz 
bagażem głównym do 23 kg, 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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1os – na zapytanie 
6. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
7. 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:  IZLEP        LEONARDO PLAZA DEAD SEA,   HB         (OD 25.05.2019 – 29.02.2020)     

Cena od osoby w USD 

25.05-28.09.2019 
17.11-28.12.2019 
11.01-29.02.2020 

29.09-16.11.2019 
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 930 1505 1020 1665 

3cia osoba w pokoju  635 1005 735 1175 

Dziecko 2-18 lat  430 650 430 650 

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/polskojęzycznym przedstawicielem 
kontrahenta na miejscu, ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/osoba z bagażem podręcznym do 8kg oraz 
bagażem głównym do 23 kg, 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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1os – na zapytanie 
6. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
7. 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 
 

 
 

MORZE MARTWE  - NEVE ZOHAR 
 
KOD:  IZLPL HERODS DEAD SEA HOTEL, HB                               25.05.2019-29.02.2020 

Cena od osoby w USD 

25.05-14.06.2019 
29.09-16.11.2019 

29.12.2019-10.01.2020 

15.06-28.09.2019 
17.11-28.12.2019 
11.01-29.02.2020 

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

Osoba w pokoju 2 - osobowym 1485 2455 1290 2125 

Dziecko 2-18 lat  520 805 520 805 

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

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1os – na żądanie 
6. Cena za dziecko w wieku 02-12 lat w pokoju z dwoma osobami dorosłymi – na zapytanie 
7. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
8. 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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NETANYA 
 
 
KOD: IZKBH KIKAR BOUTIQUE HOTEL BB   (OD 01.06.2019-01.03.2020) 

Cena od osoby w USD 
01.06—31.08.2019 01.09-31.12.2019 01.01-01.03.2020 

8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 8 DNI / 7 NOCY 15 DNI / 14 NOCY 

Osoba w pokoju 2 - osobowym 920 1720 830 1535 580 1035 

Osoba w pokoju 1 - osobowym 1695 3275 1520 2920 1020 1920 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju standardowym, śniadania, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, 
ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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: IZMTH MEDI TEREE HOTEL  BB    (OD 01.06.2019-30.04.2020) 

Cena od osoby w USD 

01-15.06.2019 
01.07-31.08.2019 

01-30.11.2019 
01.02-01.03.2020 

12-30.04.2020 

16.06-30.06.2019 
01.09-31.10.2019 
02.03-11.04.2020 

01-31.12.2019 01-31.01.2020 

8 DNI / 7 NOCY 
15 DNI / 14 

NOCY 
8 DNI / 7 NOCY 

15 DNI / 14 
NOCY 

8 DNI / 7 NOCY 
15 DNI / 14 

NOCY 
8 DNI / 7 NOCY 

15 DNI / 14 
NOCY 

Osoba w pokoju 2 - osobowym 1460 2805 1730 3345 1250 2380 925 1730 

CENA ZAWIERA:   transfer lotnisko- hotel- lotnisko (istnieje możliwość dopłaty do transferu prywatnego); zakwaterowanie w hotelu 
przez 7/14 nocy w pokoju standardowym, śniadania, kontakt telefoniczny z anglojęzycznym przedstawicielem kontrahenta na miejscu, 
ubezpieczenie NW i KL, choroby przewlekłe oraz bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA:   biletu lotniczego Polska – Tel Aviv - Polska w kwocie około 1200 PLN/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. Przeloty są realizowane z  Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina, Wrocławia 
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. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego – na zapytanie 
6. Cena za dziecko w pokoju z dwoma osobami dorosłymi – na zapytanie 
7. Możliwość ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji +3,2% 
8. 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 
 

 


