STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

CENNIK 2020/21

WYCIECZKI OBJAZDOWE USA
KOD: SZKIK

KOWBOJE I KANIONY (7 DNI/ 6 NOCY) NOWOŚĆ
19-25.05.2020, 02-08.06.2020,16-22.06.2020, 30.06 – 06.07.2020
14-20.07.2020, 28.07 – 03.08.2020, 11-17.08.2020, 25-31.08.2020
08-14.09.2020, 22-28.09.2020

Cena od osoby w USD

18-24.05.2021, 01-07.06.2021, 15-21.06.2021
29.06-05.07.2021, 13-19.07.2021, 27.07-02.08.2021
10-16.08.2021, 24-30.08.2021, 14-20.09.2021, 21-27.09.2021
Osoba w pokoju 2-osobowym

1650

Osoba w pokoju 3 osobowym (2
podwójne łóżka w pokoju)

1320

Osoba w pokoju 4osobowym (2
podwójne łóżka w pokoju)

1265

CENA ZAWIERA: Przeloty prywatnym samolotem na oznaczonych odcinkach, transfery klimatyzowanym autokarem,
zakwaterowanie w hotelach 3 i 4* ze śniadaniami, udział w programie zwiedzania: Park Narodowy Wielkiego Kanionu,
piknikowy lunch w Wielkim Kanionie, wycieczka do Kanionu Antylopy, Lake Powell, Park Narodowy Zion i Monument Valley,
przejazd pociągiem Grand Canyon Railway, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika, wszelkie stanowe i lokalne
taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę nie większej niż 20 kg, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami
przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Międzynarodowego przelotu samolotem na trasie Polska – Las Vegas - Polska (w kwocie poza wysokim

sezonem do 3100 PLN/os dorosła), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków nie wymienionych w programie, opcjonalnych (dodatkowych)
wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż, (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych
napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek),
2. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA,
3. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą
dalej korzystać z wizy,
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu,
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2% (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy).
9. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
10. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZZEX

CENNIK 2020/21

ZACHODNI EXPRESS (10 DNI/ 9 NOCY) NOWOŚĆ
11–20.05.2020, 25.05–03.06.2020, 08-17.06.2020, 22.06 – 01.07.2020,
06-15.07.2020, 20-29.07.2020, 03-12.08.2020, 17-26.08.2020,
31.08–09.09.2020, 14-23.09.2020

Cena od osoby w USD
10-19.05.2021, 24.05-02.06.2021, 07-16.06.2021
21-30.06.2021, 05-14.07.2021, 19-28.07.2021
02-11-08.2021, 16-25.08.2021, 06-16.09.2021, 13-22-09.2021
Osoba w pokoju 2-osobowym

2690

Osoba w pokoju 3 osobowym (2
podwójne łóżka w pokoju)

2225

Osoba w pokoju 4osobowym (2
podwójne łóżka w pokoju)

2130

CENA ZAWIERA: Przeloty prywatnym samolotem na oznaczonych odcinkach, transfery klimatyzowanym autokarem lub
busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w hotelach ze śniadaniami, udział w programie zwiedzania: Park
Narodowy Yosemite, rejs po zatoce w San Francisco oraz zwiedzanie miasta, zwiedzanie Los Angeles, Dolina Napa Valley
oraz Sonoma wraz z degustacją wina, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika, wszelkie stanowe i lokalne taksy,
transport 1 sztuki bagażu na osobę nie większej niż 20 kg, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi
– KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Międzynarodowego przelotu samolotem na trasie Polska – Las Vegas - Polska (w kwocie poza
wysokim sezonem do 3100 PLN/os dorosła), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków nie wymienionych w programie, opcjonalnych (dodatkowych)
wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż, (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych
napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek),
2. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA,
3. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą
dalej korzystać z wizy,
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu,
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2% (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy).
9. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
10. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZWNSN

CENNIK 2020/21

NA SKRZYDŁACH MARZEŃ (15 DNI/ 14NOCY) NOWOŚĆ
11 - 25.05.2020, 25.05- 08.06.2020, 08-22.06.2020, 22.06-06.07.2020
06-20.07.2020, 20.07-03.08.2020, 03-17.08.2020, 17-31.08.2020
31.08-14.09.2020, 14-28.09.2020

Cena od osoby w USD
10-24.05.2021, 24.05-07.06.2021, 07-21.06.2021
21.06-05.07.2021, 05-19.07.2021, 19.07-02.08.2021
02-16.08.2021, 16-30.08.2021, 06-20.09.2021, 13-27.09.2021
Osoba w pokoju 2-osobowym
Osoba w pokoju 3 osobowym (2
podwójne łóżka w pokoju)
Osoba w pokoju 4osobowym (2
podwójne łóżka w pokoju)

3910
3220
3085

CENA ZAWIERA: Przeloty prywatnym samolotem na oznaczonych odcinkach, transfery klimatyzowanym autokarem,
zakwaterowanie w hotelach 3 i 4* ze śniadaniami, udział w programie zwiedzania: zwiedzanie Los Angeles, Park Narodowy
Wielkiego Kanionu, Park Narodowy Yosemite, rejs po zatoce w San Francisco oraz zwiedzanie miasta,, Dolina Napa Valley
oraz Sonoma wraz z degustacją wina i zwiedzaniem winnicy, wycieczka do Kanionu Antylopy, Lake Powell, Zion i Monument
Valley, piknikowy lunch w Wielkim Kanionie, przejazd pociągiem Grand Canyon Railway, usługi i asystę anglojęzycznego
pilota/przewodnika, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę nie większej niż 20 kg, zestaw
informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Międzynarodowego przelotu samolotem na trasie Polska – Las Vegas - Polska (w kwocie poza
wysokim sezonem do 3100 PLN/os dorosła), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków nie wymienionych w programie, opcjonalnych (dodatkowych)
wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż, (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych
napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek),
2. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA,
3. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą
dalej korzystać z wizy,
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu,
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2% (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy).
9. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
10. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZNWA

CENNIK 2020/21

NA WSKROŚ PRZEZ AMERYKĘ (21 DNI/ 20 NOCY)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik
27.05-16.06.2021

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon)
30.07-20.08.2020, 20.08-10.09.2020
24.09-15.10.2020
01-21.07.2021, 05-25.08.2021,
26.08-15.09.2021, 09-29.09.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

3145

3 430

osoba w pokoju 3 osobowym

2725

2 945

osoba w pokoju 4 osobowym

2510

2 720

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

1235

1 305

Polski pilot:
07-28.05.2020, 04-25.06.2020
06-26.05.2021, 10-30.06.2021

Polski pilot
(wysoki sezon)
03-24.09.2020
15.07-04.08.2021, 23.09-13.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

3 330

3 620

osoba w pokoju 3 osobowym

2 930

3 155

osoba w pokoju 4 osobowym

2 720

2 940

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

1 500

1 580

Cena od osoby w USD

CENA ZAWIERA: Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika
lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach (informacja znajduje się w uwagach punkt 11),
wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami
przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska - Nowy Jork/San Francisco - Polska (poza wysokim sezonem w
kwocie min. 3100 PLN/os dorosła), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków
natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3
USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie
130 PLN/osoba., obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w
punkcie cena zawiera.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy
7. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
8. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz okres Świąt)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które
wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
9. Istnieje możliwość wylotu z dowolnego portu lotniczego
10. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach,
11. Terminy z polskim pilotem oznaczone w tabeli (wymagana grupa minimum 25 osób).
12. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy
13. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
14. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZWDW

CENNIK 2020/21

OD WYBRZEŻA DO WYBRZEŻA (15 DNI/ 14 NOCY)
Anglojęzyczny przewodnik:
09-24.05.2020
29.05-12.06.2021

Anglojęzyczny przewodnik (wysoki sezon)
04-19.07.2020, 29.08-13.09.2020
28.08-11.09.2021, 25.09-09.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2 370

2 585

osoba w pokoju 3 osobowym

2 100

2 260

osoba w pokoju 4 osobowym

1 955

2 105

1 120

1 235

Polski pilot:
18.04-03.05.2020, 30.05-14.06.2020
17.04-01.05.2021

Polski pilot (wysoki sezon)
12-27.09.2020
07-21.08.2021, 11-25.09.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2 585

2 700

osoba w pokoju 3 osobowym

2 320

2 390

osoba w pokoju 4 osobowym

2 175

2 245

1 350

1 425

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
podanych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika
lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach (terminy wyszczególnione w Uwagach punkt 11),
wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami
przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska - Nowy Jork/Los Angeles - Polska (poza wysokim sezonem w
kwocie 3100 PLN/os dorosła oraz min. 2900 PLN/dziecko 7-11 lat), przelotu wewnętrznego Waszyngton – Los Angeles w
cenie minimalnej poza wysokim sezonem 825 zł/osoba, opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja
wraz z pośrednictwem), wyżywienia, wszelkich świadczeń dodatkowych, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków
dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim
pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń
nie ujętych w punkcie cena zawiera.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Każdy obywatel
RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również
dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą
podróż z datą wyjazdu z USA.
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
7. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
8. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz okres Świąteczny) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego
potwierdzenia),
9. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji),
10. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach,
11. Terminy 18.04-02.05.2020, 30.05-14.06.2020, 12-26.09.2020 zawieraj obsługę polskiego pilota na miejscu ( wymagana grupa min. 25
osób).
12. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy
13. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
14. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego kraju oraz
warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZWWS

CENNIK 2020/21

PRZEZ WIELKI WSCHÓD (21 DNI/ 20 NOCY)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
22.05-12.06.2020, 05-26.06.2020
03-24.07.2020, 17.07-07.08.2020
14.08-04.09.2020, 28.08-18.09.2020
08-28.05.2021, 22.05-11.06.2021,
05-25.06.2021, 03-23.07.2021,
17.07-06.08.2021, 14.08-03.09.2021,
28.08-17.09.2021

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon):
10-30.04.2020
11.09-01.10.2020, 25.09-16.10.2020
10-30.04.2021, 11.09-01.10.2021,
25.09-15.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2920

3075

osoba w pokoju 3 osobowym

2515

2620

osoba w pokoju 4 osobowym

2310

2400

1165

1255

Polski pilot:
08-29.05.2020
19.06-09.07.2020, 31.07-20.08.2020
19.06-09.07.2021, 31.07-20.08.2021

Polski pilot (wysoki sezon):
24.04-15.05.2020, 18.09-08.10.2020
17.04-07.05.2021, 18.09-08.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

3130

3290

osoba w pokoju 3 osobowym

2740

2850

osoba w pokoju 4 osobowym

2540

2630

1435

1530

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi w
pok. (2 podwójne łóżka)

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi w
pok. (2 podwójne łóżka)

CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach
lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego w
oznaczonych terminach (wykaz terminów znajduje się w uwagach w punkcie 11), wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu
na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska-Nowy Jork/Miami-Polska (poza wysokim sezonem w kwocie min. 2600 PLN/os
dorosła oraz min. 2400 PLN/dziecko 2-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem),
wszelkich świadczeń dodatkowych, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, posiłków, wydatków natury osobistej, opłaty za
nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień),
obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Każdy obywatel
RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również
dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą
podróż z datą wyjazdu z USA.
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
7. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
8. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
9. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje dopłata do biletu
lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
10. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
11. Terminy 25.04-15.05.2020 , 09-29.05.2020 , 20.06-10.07.2020 , 01-21.08.2020, 19.09-09.10.2020 zawierają obsługę polskiego pilota
(wymagana grupa minimum 25 osób),
12. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy).
13. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
14. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego kraju oraz
warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

CENNIK 2020/21

KOD: SZMWW1 METROPOLIE WSCHODNIEGO WYBRZEŻA (8 DNI/ 7 NOCY)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
Wyloty w soboty
18.01-12.12.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

795

3cia osoba w pokoju 2 osobowym*

100

4ta osoba w pokoju 2 osobowym*

100

Dziecko 2-09 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

(NYC 606 A)

100

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie przez 7 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, przejazdy
klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, anglojęzycznego przewodnika lokalnego kontrahenta na miejscu, zestaw informacyjny,
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW
4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Polska - Nowy Jork – Polska, opłaty za rejestrację w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA),
posiłków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba, napiwków dla przewodnika płatnych na miejscu
(obligatoryjne napiwki: 10 USD/osoba/dzień), napiwki dla kierowcy za transfer z/na lotnisko: 3 USD/osoba/w jedną stronę płatne do
przewodnika, wydatków natury osobistej, opcjonalnych wycieczek fakultatywnych płatnych na miejscu do przewodnika, wszelkich świadczeń i
opłat nie ujętych w punkcie cena zawiera.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Wymagane minimum 40 osób
5. *Promocja na rok 2020. Kupon o wartości 100 USD do wykorzystania na miejscu przy rezerwacji wycieczek opcjonalnych u
przewodnika. Kupon nie dotyczy 3ciej i 4tej osoby zakwaterowanej w pokoju 2 osobowym.
6. Promocja „Kup dwa miejsca, a dwa otrzymasz gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej osoby w tym samym pokoju hotelowym co
dwie pierwsze osoby.
7. Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze spania na dwóch
łóżkach o wymiarach 140x200. Ilość miejsc w ofercie promocyjnej jest ograniczona i zależy od dostępności pokoi. Oferta ważna do
wyczerpania miejsc. GRATIS nie obejmuje przelotu, jest on pełnopłatny oraz kosztów obsługi na miejscu
8. Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
9. Uwaga: wszystkie opcjonalne bilety wstępu nie są wliczone w cenę pakietu
10. Istnieje możliwość wylotów także w środy
11. Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
12. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Każdy
obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na
teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek).
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą
podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację
ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
13. Osoby wykupujące przelot samodzielnie proszone są zorganizowanie wylotu powrotnego z Bostonu po godzinie 14:00 lub wylotu z
Nowego Jorku po godzinie 19:30
14. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu.
15. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu
lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
16. Transfer dla osób przylatujących do Nowego Jorku w godzinach 23:00 – 9:00 jest dodatkowo płatny (170 USD/transfer/w jedną stronę
dla max 4 osób)
17. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
18. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania umowy

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD:
SZMWWPL

CENNIK 2020/21

METROPOLIE WSCHODNIEGO WYBRZEŻA Z POLSKIM PILOTEM (8 DNI/ 7 NOCY)

Cena od osoby w USD

Polski pilot:
29.04-06.05.2020, 20-27.05.2020
24.06-01.07.2020, 22-29.07.2020
19-26.08.2020, 09-16.09.2020
07-14.10.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

995

3cia osoba w pokoju 2 osobowym*

200

4ta osoba w pokoju 2 osobowym*

200

Dziecko 2-09 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

200

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie przez 7 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, opiekę
polskiego pilota oraz przedstawiciela lokalnego kontrahenta na miejscu, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania,
ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW
4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa - Nowy Jork – Warszawa z przesiadką w europejskim porcie lotniczym, opłaty za
rejestrację w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), posiłków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba,
obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 100 PLN/osoba (płatne w biurze), wszelkich
świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie cena zawiera, napiwków dla przewodnika (obligatoryjne napiwki płatne do pilota: 10
USD/osoba/dzień), napiwki dla kierowcy za transfer z/na lotnisko: 3 USD/osoba/w jedną stronę (płatne do pilota), wydatków natury osobistej,
opcjonalnych wycieczek fakultatywnych.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Oferta skalkulowana dla minimum 15 uczestników
5. *Promocja na rok 2020. Kupon o wartości 100 USD do wykorzystania na miejscu przy rezerwacji wycieczek opcjonalnych u
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

przewodnika. Kupon nie dotyczy 3ciej i 4tej osoby zakwaterowanej w pokoju 2 osobowym.
Promocja „Kup dwa miejsca, a dwa otrzymasz gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej osoby w tym samym pokoju hotelowym co
dwie pierwsze osoby.
Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze spania na dwóch
łóżkach o wymiarach 140x200. Ilość miejsc w ofercie promocyjnej jest ograniczona i zależy od dostępności pokoi. Oferta ważna do
wyczerpania miejsc. GRATIS nie obejmuje przelotu, jest on pełnopłatny oraz kosztów obsługi na miejscu
Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
Uwaga: bilety wstępu nie są wliczone w cenę pakietu, płatność do pilota na miejscu
Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Każdy
obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się
na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek).
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet
na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się
o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
Osoby wykupujące przelot samodzielnie proszone są zorganizowanie wylotu powrotnego z Nowego Jorku po godzinie 19:30
Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu.
Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu
lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
Transfer dla osób przylatujących do Nowego Jorku w godzinach 23:00 – 9:00 jest dodatkowo płatny (170 USD/transfer/w jedną
stronę dla max 4 osób)
Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania umowy

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

CENNIK 2020/21

KOD: SZSWSS SKARBY WSCHODNICH STANÓW (6 DNI/ 5 NOCY) WYLOTY W ŚRODY (NYC 101 A)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
01.01-30.12.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

570

3cia osoba w pokoju 2 osobowym*

100

4ta osoba w pokoju 2 osobowym*

100

Dziecko 2-09 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

100

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie przez 5 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko,

opiekę anglojęzycznego przewodnika lokalnego kontrahenta na miejscu, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas
zwiedzania, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu na trasie Polska - Nowy Jork - Polska przez jeden z portów europejskich, opłaty za rejestrację w

elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), wyżywienia, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13
zł/osoba, napiwków (obligatoryjne napiwki płatne do przewodnika: 77 USD/osoba), wydatków natury osobistej, opcjonalnych
wycieczek i biletów wstępów, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Wymagane minimum 40 osób
5. *Promocja na rok 2020. Kupon o wartości 100 USD do wykorzystania na miejscu przy rezerwacji wycieczek opcjonalnych u
przewodnika. Kupon nie dotyczy 3ciej i 4tej osoby zakwaterowanej w pokoju 2 osobowym.
6. Promocja „Kup dwa miejsca a dwa otrzymasz gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej osoby w tym samym pokoju hotelowym co dwie
pierwsze osoby
7. Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze spania na dwóch
wspólnych łóżkach o wymiarach 140x200. Ilość miejsc w ofercie promocyjnej jest ograniczona i zależy od dostępności pokoi. Oferta
ważna do wyczerpania miejsc. GRATIS nie obejmuje przelotu, jest on pełnopłatny oraz kosztów obsługi na miejscu
8. Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
9. Uwaga: wszystkie opcjonalne bilety wstępu nie są wliczone w cenę pakietu
10. Istnieje możliwość wylotów także w soboty (do indywidualnej kalkulacji)
11. Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
12. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Każdy
obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na
teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek).
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą
podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację
ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
13. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu.
14. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu
lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
15. Transfer dla osób przylatujących do Nowego Jorku w godzinach 23:00 – 9:00 jest dodatkowo płatny (170 USD/transfer/w jedną stronę
dla max 4 osób)
16. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
17. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania umowy).

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD:
SZSWSSPL

CENNIK 2020/21

SKARBY WSCHODNICH STANÓW Z POLSKIM PILOTEM (6 DNI/ 5 NOCY)
WYLOTY W ŚRODY (NYC 101 A)
Polski pilot:

Cena od osoby w USD

29.04-04.05.2020, 20-25.05.2020
03-08.06.2020, 01-06.07.2020
05-10.08.2020, 02-07.09.2020
07-12.10.2020, 04-9.11.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

720

3cia osoba w pokoju 2 osobowym*

200

4ta osoba w pokoju 2 osobowym*

200

Dziecko 2-09 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

200

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie przez 5 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko,

przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe)
do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, opiekę polskiego
pilota oraz przedstawiciela lokalnego kontrahenta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu na trasie Warszawa - Nowy Jork – Warszawa przez jeden z portów europejskich, opłaty za

rejestrację w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), wyżywienia, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba, obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w kwocie 80 PLN/osoba (płatne w biurze przy
dopłacie), napiwków (obligatoryjne napiwki płatne na miejscu do pilota: 77 USD/osoba), wydatków natury osobistej,
opcjonalnych wycieczek i biletów wstępów, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera.
UWAGI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

Program jest ramowy i może ulec zmianie,
Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
Oferta skalkulowana dla minimum 15 uczestników
*PROMOCJA na rok 2020. Kupon o wartości 100 USD do wykorzystania na miejscu na wycieczki opcjonalne.
Kupon nie dotyczy 3ciej i 4tej osoby zakwaterowanej w pokoju 2 osobowym.
Promocja „Kup dwa miejsca a dwa otrzymasz gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej osoby w tym samym pokoju
hotelowym co dwie pierwsze osoby
Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze
spania na dwóch wspólnych łóżkach o wymiarach 140x200. Ilość miejsc w ofercie promocyjnej jest ograniczona i
zależy od dostępności pokoi. Oferta ważna do wyczerpania miejsc. GRATIS nie obejmuje przelotu, jest on pełnopłatny
oraz kosztów obsługi na miejscu
Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
Uwaga: wszystkie opcjonalne bilety wstępu nie są wliczone w cenę pakietu
Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem
będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy
przesiadek).
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie
muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu.
Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia.)
Transfer dla osób przylatujących do Nowego Jorku w godzinach 23:00 – 9:00 jest dodatkowo płatny (170 USD/transfer/w
jedną stronę dla max 4 osób)
Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy).

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

CENNIK 2020/21

KOD: SZWWKP1 WSCHODNIE WYBRZEŻE USA I KANADY (8 DNI/ 7 NOCY) WYLOTY W SOBOTY (NYC 202 A)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik
Wyloty w soboty
18.03-31.10.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

870

3cia osoba w pokoju 2 osobowym*

100

4ta osoba w pokoju 2 osobowym*

100

Dziecko 2-09 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

100

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie przez 7 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel –
lotnisko, przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, anglojęzycznego przewodnika lokalnego kontrahenta na
miejscu, zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS
(amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Polska - Nowy Jork – Polska, opłaty za rejestrację w elektronicznym systemie

weryfikacji (ESTA), wyżywienia, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba, napiwków dla
przewodnika płatnych na miejscu (obligatoryjne napiwki: 10 USD/osoba/dzień), napiwki dla kierowcy za transfer z/na lotnisko:
3 USD/osoba/w jedną stronę płatne do przewodnika, wydatków natury osobistej, opcjonalnych wycieczek i biletów wstępów
do zwiedzanych obiektów (wybrane wycieczki płatne na miejscu u kontrahenta), wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w
punkcie cena zawiera.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Wymagane minimum 40 osób
5. *Promocja na rok 2020. Kupon o wartości 100 USD do wykorzystania na miejscu przy rezerwacji wycieczek
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

opcjonalnych u przewodnika. Kupon nie dotyczy 3ciej i 4tej osoby zakwaterowanej w pokoju 2 osobowym.
Promocja „Kup dwa miejsca, a dwa otrzymasz gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej osoby w tym samym pokoju
hotelowym co dwie pierwsze osoby.
Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze
spania na dwóch łóżkach o wymiarach 140x200. Ilość miejsc w ofercie promocyjnej jest ograniczona i zależy od
dostępności pokoi. Oferta ważna do wyczerpania miejsc. GRATIS nie obejmuje przelotu, jest on pełnopłatny oraz
kosztów obsługi na miejscu
Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
Uwaga: wszystkie opcjonalne bilety wstępu nie są wliczone w cenę pakietu
Istnieje możliwość wylotów także w środy
Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem
będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy
przesiadek).
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie
muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
Osoby wykupujące przelot samodzielnie proszone są zorganizowanie wylotu powrotnego z Bostonu po godzinie 14:00
lub wylotu z Nowego Jorku po godzinie 19:30
Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu.
Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia.)
Transfer w godzinach 23:00 – 9:00 dla osób przylatujących do Nowego Jorku samodzielnie jest dodatkowo płatny (170
USD/transfer/w jedną stronę dla max 4 osób)
Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZWWKPL

CENNIK 2020/21

WSCHODNIE WYBRZEŻE USA I KANADY Z POLSKIM PILOTEM (8 DNI/ 7 NOCY)
WYLOTY W ŚRODY (NYC 202 A)
Polski pilot:

Cena od osoby w USD

29.04-06.05.2020, 20-27.05.2020
24.06-01.07.2020, 22-29.07.2020
19-26.08.2020, 09-16.09.2020, 07-14.10.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

1055

3cia osoba w pokoju 2 osobowym*

200

4ta osoba w pokoju 2 osobowym*

200

Dziecko 2-09 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

200

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie przez 7 nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel –
lotnisko, opiekę polskiego pilota oraz przedstawiciela lokalnego kontrahenta na miejscu, przejazdy klimatyzowanym
autokarem podczas zwiedzania, zestawy informacyjne ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do
100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa - Nowy Jork – Warszawa z przesiadką w europejskim porcie lotniczym,
opłaty za rejestrację w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), posiłków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny
w kwocie 13 zł/osoba, obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 100
PLN/osoba (płatne w biurze), wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie cena zawiera, napiwków dla
przewodnika (obligatoryjne napiwki płatne do pilota: 10 USD/osoba/dzień), napiwki dla kierowcy za transfer z/na lotnisko: 3
USD/osoba/w jedną stronę (płatne do pilota), wydatków natury osobistej, opcjonalnych wycieczek i biletów wstępów do
zwiedzanych obiektów (wybrane wycieczki płatne na miejscu u kontrahenta).
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Oferta skalkulowana dla minimum 15 uczestników
5. *Promocja na rok 2020. Kupon o wartości 100 USD do wykorzystania na miejscu przy rezerwacji wycieczek
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

opcjonalnych u przewodnika. Kupon nie dotyczy 3ciej i 4tej osoby zakwaterowanej w pokoju 2 osobowym.
Promocja „Kup dwa miejsca, a dwa otrzymasz gratis” dotyczy noclegu trzeciej i czwartej osoby w tym samym pokoju
hotelowym co dwie pierwsze osoby.
Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze
spania na dwóch łóżkach o wymiarach 140x200. Ilość miejsc w ofercie promocyjnej jest ograniczona i zależy od
dostępności pokoi. Oferta ważna do wyczerpania miejsc. GRATIS nie obejmuje przelotu, jest on pełnopłatny oraz
kosztów obsługi na miejscu
Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
Uwaga: bilety wstępu nie są wliczone w cenę pakietu, płatność do pilota na miejscu
Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem
będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy
przesiadek).
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie
muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu.
Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia.)
Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy)

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZOWW

CENNIK 2020/21

WSCHÓD BEZ TAJEMNIC (12 DNI/ 11 NOCY)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
11-23.04.2020, 09-21.05.2020
23.05-04.06.2020, 20.06-02.07.2020
18-30.07.2020, 01-13.08.2020
29.08-10.09.2020
17-28.04.2021, 22.05-02.06.2021,
05-16.06.2021, 31.07-11.08.2021,
17-28.07.2021, 14-25.08.08.2021,
28.08-08.09.2021

Anglojęzyczny przewodnik (wysoki sezon):
12-24.09.2020
26.09-08.10.2020
18-29.09.2021, 25.09-06.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1835

1935

osoba w pokoju 3 osobowym

1545

1635

osoba w pokoju 4 osobowym

1405

1495

810

810

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi w
pok. (2 podwójne łóżka)

Cena od osoby w USD

Polski pilot:
25.04-07.05.2020, 06-18.06.2020
04-16.07.2020, 15-27.08.2020
10-21.04.2021, 08-19.05.2021,
19-30.06.2021, 31.07-11.08.2021

Polski pilot (wysoki sezon):
19.09-01.10.2020
11-22.09.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1975

2080

osoba w pokoju 3 osobowym

1695

1790

osoba w pokoju 4 osobowym

1560

1655

985

995

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi w
pok. (2 podwójne łóżka)

CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach
lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta lub polskiego w
oznaczonych terminach (wykaz terminów znajduje się w uwagach w punkcie 11), wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu
na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska-Nowy Jork-Polska (poza wysokim sezonem w kwocie min. 2600 PLN/os dorosła
oraz min. 2400 PLN/dziecko 7-11 lat), Opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem),
wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za
nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4
USD/dzień),obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej
opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
Uwagi:
1.Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2.Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3.Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Każdy obywatel
RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4.Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również
dotyczy przesiadek).
5.Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą
podróż z datą wyjazdu z USA.
6.Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
7.Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
8.Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
9.Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje dopłata do biletu
lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
10.Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
11.Terminy 25.04-06.05.2020 , 23.05-03.06.2020 , 06-17.06.2020 , 04-15.07.2020 , 15-26.08.2020 , 19-30.09.2020 , 26.09-07.10.2020
zawierają obsługę polskiego pilota na miejscu (wymagana grupa min. 25 osób).
12.Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy).
13.Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
14. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego kraju oraz
warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZRSP

CENNIK 2020/21

ROMANTYCZNE SZLAKI POŁUDNIA (7 DNI/ 6 NOCY)
Polski pilot:
24-30.04.2020, 12-18.06.2020
18-24.09.2020, 16-22.10.2020

Anglojęzyczny przewodnik:
08-14.05.2020, 29.05-04.06.2020
04-10.09.2020, 02-08.10.2020

23-30.04.2021, 28.05-04.06.2021,
03-10.09.2021, 01-08.10.2021

07-14.05.2021, 11-18.06.2021,
17-24.09.2021, 15-22.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1310

1210

osoba w pokoju 3 osobowym

1195

1090

osoba w pokoju 4 osobowym

1130

1025

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
760
640
łóżka)
CENA ZAWIERA: Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika
lokalnego kontrahenta lub polskiego w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na
osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400
EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelot samolotem na trasie Polska-Nowy Orlean/Atlanta-Polska (poza sezonem w kwocie min. 3700
PLN/os dorosła oraz min. 3300 PLN/dziecko 2-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja
wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy
(ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w
kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba (płatne w biurze przy
podpisaniu umowy), wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy
7. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
8. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
9. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
10. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
11. Terminy 24-30.04.2020, 12-18.06.2020, 18-24.09.2020, 16-22.10.2020 zawierają obsługę polskiego pilota (wymagana
grupa minimum 25 osób),
12. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy).
13. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
14. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZPRW

CENNIK 2020/21

PRZEMINĘŁO Z WIATREM (14 DNI/ 13 NOCY)

Cena od osoby w USD

Polski pilot:
02-15.05.2020, 06-19.06.2020
12-25.09.2020, 10-23.10.2020

Anglojęzyczny przewodnik:
18.04-01.05.2020, 23.05-05.06.2020
29.08-11.09.2020, 26.09-09.10.2020

01-14.05.2021, 28.08-10.09.2021,
25.09-08-10.2021

17-30.04.2021, 22.05-04.06.2021,
05-18.06.2021, 11-24.09.2021,
09-22.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2160

2010

osoba w pokoju 3 osobowym

1885

1730

osoba w pokoju 4 osobowym

1780

1620

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

1080

890

CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika
lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki
bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR,
BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelot samolotem na trasie Polska-Atlanta-Polska (poza sezonem w kwocie min. 3700 PLN/os
dorosła oraz min. 3500 PLN/dziecko 7-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, posiłków,
wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy
(ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w
kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie
ujętych w punkcie cena zawiera.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy
7. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
8. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
9. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
10. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji
11. Terminy wyszczególnione w tabelce, zawierają obsługę polskiego pilota przy których jest wymagana grupa minimum 25
osób),
12. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy).
13. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
14. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZBSZ

CENNIK 2020/21

BAJKOWE STANY ZACHODNIE (10 DNI/ 9NOCY)

Cena od osoby w USD

WYLOTY W PONIEDZIAŁKI

Polski pilot:
02-12.03.2020, 20-30.04-2020
04-14.05.2020, 01-11.06.2020
06-16.07.2020, 03-13.08.2020
07-17.09.2020, 05-15.10.2020
09-19.11.2020, 07-17.12.2020

Anglojęzyczny przewodnik:
06-16.01.2020, 13-23.01.2020
20-30.01.2020, 27.01-06.02.2020
10-20.02.2020, 17-27.02.2020
24.02-05.03.2020, 03-13.02.2020
09-19.03.2020, 16-26.03.2020
23.03-02.04.2020, 30.03-09.04.2020
06-16.04.2020, 13-23.04.2020
27.04-07.05.2020, 11-21.05.2020
18-28.05.2020, 25.05-04.06.2020
08-18.06.2020
15-25.06.2020, 22.06-02.07.2020
29.06-09.07.2020
13-23.07.2020, 20-30.07.2020
27.07-06.08.2020, 10-20.08.2020
17-27.08.2020, 24.08-03.09.2020
31.08-10.09.2020, 14-24.09.2020
21.09-01.10.2020, 28.09-08.10.2020
12-22.10.2020, 19-29.10.2020
26.10-05.11.2020, 02-12.11.2020
16-26.11.2020, 23.11-03.12.2020
30.11-10.12.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

1445

1270

osoba w pokoju 3 osobowym

1240

1055

osoba w pokoju 4 osobowym

1220

1040

Dziecko 3-9 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

1040

860

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, przejazd
klimatyzowanym autokarem lub busem podczas zwiedzania, wycieczkę Las Vegas – Wielki Kanion oraz wycieczki San
Francisco i Park Narodowy Yosemite (środy i soboty), ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do
100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, opiekę przedstawiciela
lokalnego kontrahenta na miejscu (oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach).
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu na trasie Polska - Los Angeles – Polska z przesiadką w europejskim porcie lotniczym (poza
sezonem w kwocie min. 2900 zł /osoba dorosła, 2600 zł/dziecko 2-12 lat), opłaty za rejestrację w elektronicznym systemie
weryfikacji (ESTA), wyżywienia, napiwków (obligatoryjne napiwki: 10 USD/os./dzień), napiwku za transfer w jednym kierunku
do Parku Disneya – 3 USD/os), napiwków dla bagażowych w hotelach, wydatków natury osobistej, opcjonalnych wycieczek
między innymi 1 dniowa wycieczka do Disneylandu 150 USD/osoba dorosła i 140 USD/dziecko 3-9 lat (w okresie od czerwca
do sierpnia opłata wynosi 175 USD/osoba dorosła i 165 USD/dziecko), 1 dniowa wycieczka do Universal Studios 160
USD/osoba dorosła i 155 USD/dziecko 3-9 lat, 1 dniowa wycieczka do Sea World 145 USD/osoba dorosła i 140 USD/dziecko
3-9 lat, San Francisco Bay Cruise – ok. 30 USD/os., bilet do Hearst Castle – ok. 25 USD/os., Sky Walk – ok. 35 USD/os., Las
Vegas Night Tour – ok. 35 USD/os., obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w
kwocie 100 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba, wszelkich
świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze spania na
dwóch wspólnych łóżkach o wymiarach 140x200.
5. Istnieje możliwość wylotów w każdy dzień tygodnia (na indywidualne zapytania).
6. Cena wycieczki może ulec zmianie w zależności od kursu USD oraz ceny przelotu.
7. Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
8. Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
9. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów
Zjednoczonych. Każdy obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA).
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego
przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
10. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

CENNIK 2020/21

przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu.
Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz okres
Świąteczny) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany
przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
Osoby przylatujące między godziną 22:30 a 07:00 ponoszą dodatkową opłatę za transfer w kwocie 20 USD/osoba.
Terminy 02-12.03.2020, 20-30.04-2020, 04-14.05.2020, 01-11.06.2020, 06-16.07.2020, 03-13.08.2020, 0717.09.2020, 05-15.10.2020, 09-19.11.2020, 07-17.12.2020 zawierają obsługę polskiego pilota na miejscu
(wymagane minimum 25 osób).
Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy).
Dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 2950 zł

KOD: SZPKN

PERŁY KALIFORNI I NEVADY (6 DNI/ 5 NOCY)

WYLOTY W PIĄTKI

Polski pilot
Grupy wylatujące:
24.04; 08.05; 26.06; 10.07
14.08; 11.09; 09.10

Anglojęzyczny przewodnik:
01.01-30.12.2020
Wyloty w piątki
Oprócz terminów z polskim pilotem

Osoba w pokoju 2-osobowym

885

780

osoba w pokoju 3 osobowym

765

660

osoba w pokoju 4 osobowym

745

640

Dziecko 3-9 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

590

475

Cena od osoby w USD

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, przejazd
klimatyzowanym autokarem, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie
uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, opiekę przedstawiciela lokalnego kontrahenta na
miejscu (oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach).
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu na trasie Polska-Los Angeles-Polska (poza sezonem w kwocie minimalnej 2900 zł /osoba
dorosła, 2600 zł/dziecko 2-12 lat), opłaty za rejestrację w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), posiłków, napiwków
(obligatoryjne napiwki 10 USD/os./dzień), napiwku za transfer w jednym kierunku do Parku Disneya – 3 USD/os), napiwki dla
bagażowych w hotelach, wydatków natury osobistej, opcjonalnych wycieczek 1 dniowa wycieczka do Disneylandu 150
USD/osoba dorosła i 140 USD/dziecko 3-9 lat (w okresie od czerwca do sierpnia opłata wynosi 175 USD/osoba dorosła i 165
USD/dziecko), 1 dniowa wycieczka do Universal Studios 160 USD/osoba dorosła i 155 USD/dziecko 3-9 lat, 1 dniowa
wycieczka do Sea World 145 USD/osoba dorosła i 140 USD/dziecko 3-9 lat, Antelope Canyon 145 USD/osoba, Sky Walk –
ok. 35 USD/os., Las Vegas Night Tour – ok. 35 USD/os, obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim
pilotem w kwocie 80 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
3. Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
4. Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze spania na dwóch
wspólnych łóżkach o wymiarach 140x200.
5. Istnieje możliwość wylotów w każdy dzień tygodnia (na indywidualne zapytania).
6. Cena wycieczki może ulec zmianie w zależności od kursu USD oraz ceny przelotu.
7. Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
8. Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
9. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem będą
mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek).
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Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet
na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać
się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy. Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy
www.wizowanie.com.
10. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu.
11. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz okres Świąteczny)
obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które
wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
12. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
13. Osoby przylatujące między godziną 22.30 a 06.30 ponoszą dodatkową opłatę za transfer w kwocie 15 USD/osoba.
14. Grupy wylatujące 25.04, 09.05, 27.06, 11.07, 15.08, 12.09, 10.10 zawierają obsługę polskiego pilota na miejscu
(wymagane minimum 25 osób).
15. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy).
16. Dopłata do pokoju 1 osobowego 1940 zł

KOD: SZSPK

ZE SŁOŃCEM PRZEZ KALIFORNIĘ (7DNI/ 6 NOCY)

Polski pilot:
Cena od osoby w USD

24.04, 08.05, 26.06
10.07, 14.08, 11.09, 09.10

WYLOTY W PIĄTKI

Anglojęzyczny przewodnik:

01.01-30.12.2020
Oprócz terminów z polskim pilotem

Osoba w pokoju 2-osobowym

995

895

osoba w pokoju 3 osobowym

850

740

osoba w pokoju 4 osobowym

830

720

660

545

Dziecko 3-9 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub podobnych, transfery lotnisko – hotel – lotnisko, przejazd
klimatyzowanym autokarem, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie
uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, opiekę przedstawiciela lokalnego kontrahenta na
miejscu (oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach).
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu na trasie Polska-Los Angeles-Polska (poza sezonem w kwocie minimalnej 2900 zł /osoba
dorosła, 2600 zł/dziecko 2-12 lat), opłaty za rejestrację w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), posiłków, napiwków
(obligatoryjne napiwki 10 USD/os./dzień), napiwku za transfer w jednym kierunku do Parku Disneya – 3 USD/os), napiwki dla
bagażowych w hotelach, wydatków natury osobistej, opcjonalnych wycieczek 1 dniowa wycieczka do Disneylandu 150
USD/osoba dorosła i 140 USD/dziecko 3-9 lat (w okresie od czerwca do sierpnia opłata wynosi 175 USD/osoba dorosła i 165
USD/dziecko), 1 dniowa wycieczka do Universal Studios 160 USD/osoba dorosła i 155 USD/dziecko 3-9 lat, 1 dniowa
wycieczka do Sea World 145 USD/osoba dorosła i 140 USD/dziecko 3-9 lat, obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy
w terminach z polskim pilotem w kwocie 80 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13
zł/osoba
Uwagi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program jest ramowy i może ulec zmianie,
Każdy dzień wypełniony jest bogatym programem zwiedzania,
Grupa międzynarodowa z przewagą turystów z Azji,
Trzecia i czwarta osoba są zakwaterowane z dwoma pierwszymi osobami w jednym pokoju. Korzystają ze spania na
dwóch wspólnych łóżkach o wymiarach 140x200.
Istnieje możliwość wylotów w każdy dzień tygodnia (na indywidualne zapytania).
Cena wycieczki może ulec zmianie w zależności od kursu USD oraz ceny przelotu.
Ceny wycieczek fakultatywnych podane na dzień 01.11.2019, ceny mogą ulec zmianie
Do ostatecznego rozliczenia stosujemy kurs sprzedaży USD z Banku PeKaO SA na 35 dni przed wylotem
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów
Zjednoczonych. Każdy obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA).
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego
przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
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ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy. Po więcej informacji dotyczących pośrednictwa wizowego zapraszamy www.wizowanie.com.
Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu.
Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz okres
Świąteczny) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany
przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia.)
Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji).
Osoby przylatujące między godziną 22:30 a 07:00 ponoszą dodatkową opłatę za transfer w kwocie 20 USD/osoba.
Terminy wylatujące 24.04, 08.05, 26.06, 10.07, 14.08, 11.09, 09.10 zawierają obsługę polskiego pilota na miejscu
(wymagane minimum 25 osób).
Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy).
Dopłata do pokoju 1 osobowego 2100 zł
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ŚLADAMI AMERYKAŃSKICH PIONIERÓW ( 9 DNI/ 8 NOCY)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
10-18.04.2020, 01-09.05.2020
22-30.05.2020, 04-12.12.2020
18-26.12.2020, 29.01-06.02.2021
26.02-06.02.2021

Anglojęzyczny przewodnik (wysoki sezon):
05-13.06.2020, 12-20.06.2020
03-11.07.2020, 17-25.07.2020
31.07-08.08.2020, 07-15.08.2020
28.08-05.09.2020, 11-19.09.2020
18-26.09.2020, 23-31.10.2020

02-10.04.2021, 23.04-01.05.2021,
30.04-08.05.2021, 21-29.05.2021,
03-11.12.2021, 17-25.12.2021,
04-12.02.2022

04-12.06.2021, 11-19.06.2021,
02-10.07.2021, 30.07-07.08.2021,
06-14.08.2021, 27.08-04.09.2021,
03-11.09.2021, 24.09-02.10.2021,
01-09.10.2021, 22-30.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1250

1355

osoba w pokoju 3 osobowym

1150

1220

osoba w pokoju 4 osobowym

1080

1160

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

660

750

Polski pilot:
24.04-02.05.2020, 15-23.05.2020
13-21.11.2020, 08-16.01.2021
12-23.03.2021

Polski pilot (wysoki sezon):
19-27.06.2020, 10-18.07.2020
21-29.08.2020, 04-12.09.2020,
09-17.10.2020

16-24.04.2021, 14-22.05.2021,
12-20.11.2021, 07-15.01.2022,
04-12.03.2022

18-26.06.2021, 16-24.07.2021,
13-21.08.2021, 17-25.09.2021,
08-16.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1380

1495

osoba w pokoju 3 osobowym

1280

1360

osoba w pokoju 4 osobowym

1215

1295

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

800

900

Cena od osoby w USD

CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika
lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach (wykaz terminów znajduje się w uwagach w punkcie
12), wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z
chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelot samolotem na trasie Polska - Los Angeles – Polska z przesiadką w europejskim porcie
lotniczym (w kwocie min. 2900 PLN/os. dorosła oraz min. 2700 PLN/dziecko 2-11 lat), Opłaty za rejestrację w systemie ESTA
(koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków (istnieje możliwość
dokupienia pakietu śniadań 200 USD/osoba), opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury
osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień),
pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130
PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych
w punkcie cena zawiera.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA,
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy,
7. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
8. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
9. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
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wcześniejszego potwierdzenia),
10. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
11. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach.
12. Terminy oznaczone w tabelce zawierają obsługę polskiego pilota na miejscu (wymagana grupa min. 25 osób).
13. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wrtości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy).
14. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
15. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

KOD: SZSWK

SZLAKIEM WIELKICH KOWBOJÓW (11 DNI/ 10 NOCY)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik (wysoki sezon):
12-22.06.2020
Anglojęzyczny przewodnik:
19-29.06.2020, 10-20.07.2020,
10-20.04.2020, 01-11.05.2020
17-27.07.2020, 31.07-10.08.2020,
22.05-01.06.2020, 04-14.12.2020
21-31.08.2020, 28.08-07.09.2020,
18-28.12.2020, 08-18.01.2021
04-14.09.2020, 11-21.09.2020,
12-22.03.2021
09-19.10.2020,
02-12.04.2021, 23.04-03.05.2021,
30.04-10.05.2021, 21-31.05.2021,
03-13.12.2021, 17-27.12.2021,
07-17.01.2022, 04-14.03.2022

04-14.06.2021, 11-21.06.2021,
02-12.07.2021, 30.07-09.08.2021,
06-16.08.2021, 27.08-06.09.2021,
03-13.09.2021, 24.09-04.10.2021,
01-11.10.2021, 22.10-01.11.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1780

1875

osoba w pokoju 3 osobowym

1650

1665

osoba w pokoju 4 osobowym

1565

1580

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

705

705

Cena od osoby w USD

Polski pilot:
24.04-04.05.2020, 15-25.05.2020
13-23.11.2020, 29.01-08.02.2021
26.02-08.03.2021
16-26.04.2021, 14-24.05.2021,
12-22.11.2021, 04-14.02.2022

Polski pilot (wysoki sezon):
05-15.06.2020
03-13.07.2020, 07-17.08.2020
18-28.09.2020, 23.10-02.11.2020
18-28.06.2021, 16-26.07.2021,
13-23.08.2021, 17-27.09.2021,
08-18.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1935

2050

osoba w pokoju 3 osobowym

1810

1845

osoba w pokoju 4 osobowym

1730

1760

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

880

900

CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika
lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach (terminy wyszczególnione są w uwagach w punkcie
11), wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z
chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem w klasie ekonomicznej na trasie Polska-Los Angeles/San Francisco-Polska (poza
wysokim sezonem w kwocie min. 3300 PLN/os dorosła oraz min. 2900 PLN/dziecko 7-11 lat), Opłaty za rejestrację w
systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków (istnieje
możliwość wykupienia dodatkowego pakietu śniadań w wysokości 310 USD/osoba), opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż, (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków
dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim
pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń
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nie ujętych w punkcie cena zawiera.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy
7. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
8. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
9. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
10. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
11. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach.
12. Terminy oznaczone w tabeli zawierają obsługę polskiego pilota na miejscu (wymagana grupa min. 25 osób).
13. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy).
14. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
15. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com
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DAWNO TEMU NA DZIKIM ZACHODZIE (15 DNI/ 14 NOCY)
Anglojęzyczny przewodnik:
09-23.04.2020, 30.04-14.05.2020
14-28.05.2020, 03-17.12.2020
17-31.12.2020, 28.01-11.02.2021

Cena od osoby w USD

Osoba w pokoju 2-osobowym

01-15.04.2021, 15-29.04.2021,
29.04-13.05.2021, 13-27.05.2021,
02-16.12.2021, 16-30.12.2021,
06-20.01.2022, 03-17.03.2022
2185

Polski pilot:
23.04-07.05.2020, 21.05-04.06.2020
12-26.11.2020, 07-21.01.2021
25.02-11.03.2021, 11-25.03.2021
22.04-06.05.2021, 20.05-03.06.2021,
11-25.11.2021, 03-17.02.2022
2425

osoba w pokoju 3 osobowym

1925

2165

osoba w pokoju 4 osobowym

1805

2045

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

895

1135

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon):
04-18.06.2020, 18.06-02.07.2020
02-16.07.2020, 16-30.07.2020
30.07-13.08.2020, 20.08-03.09.2020
27.08-10.09.2020, 03-17.09.2020
17.09-01.10.2020, 22.10-05.11.2020
03-17.06.2021, 10-24.06.2021,
01-15.07.2021, 29.07-12.08.2021,
05-19.08.2021, 26.08-09.09.2021,
02-16.09.2021, 23.09-07.10.2021,
30.09-14.10.2021, 21.10-04.11.2021

Polski pilot (wysoki sezon)
11-25.06.2020, 09-23.07.2020
06-20.08.2020, 10-24.09.2020
08-22.10.2020
17.06-01.07.2021, 15-29.07.2021,
12-26.08.2021, 16-30.09.2021,
07-21.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2315

2575

osoba w pokoju 3 osobowym

1995

2255

osoba w pokoju 4 osobowym

1835

2095

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

930

1185

CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w
podanych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika
lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach (terminy wyszczególnione w Uwagach punkt 11),
wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu głównego na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT
MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska-Los Angeles-Polska (poza sezonem w kwocie min. 2900 PLN/os
dorosła oraz min. 2700 PLN/dziecko 7-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków (możliwość dokupienia pakietu śniadań w wysokości 320
USD/osoba), opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5
USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień),
obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na
turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA).
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90
dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
4. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy
5. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
6. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
7. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz okres Świąt )
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obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które
wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
8. Istnieje możliwość wylotu dowolnego portu lotniczego
9. Terminy oznaczone w tabeli zawierają obsługę polskiego pilota ( wymagana grupa minimum 25 osób),
10. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach
11. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy
12. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
13. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

KOD: SZCGS

W CIENIU GÓR SKALISTYCH (13 DNI/ 12 NOCY)
Polski pilot:
24.05-05.06.2020
26.07-07.08.2020
13-25.09.2020

Anglojęzyczny przewodnik:
05-17.06.2020
07-19.07.2020
23.08-04.09.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

3335

3145

osoba w pokoju 3 osobowym

3035

2835

osoba w pokoju 4 osobowym

2850

2640

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

1320

1060

Cena od osoby w USD

CENA ZAWIERA: Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie przez 12
nocy w podanych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego
pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach (wykaz terminów znajduje się w
uwagach w punkcie 12), wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny,
ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska - Los Angeles/Vancouver - Polska (w kwocie min. 3300 PLN/os
dorosła oraz min. 3100 PLN/dziecko 7-11 lat)Opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy
(ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w
kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń
nie ujętych w punkcie cena zawiera.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy
7. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
8. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
9. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
10. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
11. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach,
12. Terminy 24.05-05.06.2020, 26.07-07.08.2020, 13-25.09.2020 zawierają obsługę polskiego pilota (wymagana grupa
minimum 25 osób),
13. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia
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podpisania umowy).
14. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
15. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

KOD: SZOPN

ODKRYWAMY PARKI NARODOWE (15 DNI/ 14 NOCY)
Polski pilot:
09-23.05.2020, 27.06-11.07.2020,
05-19.09.2020

Anglojęzyczny przewodnik:
30.05-13.06.2020, 18.07-01.08.2020,
15-29.08.2020, 26.09-10.10.2020

8-22.05.2021, 17-31.07.2021
18.09-02.10.2021

29.05-12.06.2021, 19.06-03.07.2021
21.08-04.09.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2920

2695

osoba w pokoju 3 osobowym

2600

2375

osoba w pokoju 4 osobowym

2435

2205

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
1225
975
łóżka)
CENA ZAWIERA: transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie przez 14
nocy w wymienionych hotelach lub podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego
pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach (wykaz terminów w uwagach w
punkcie 11), wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z
chorobami przewlekłymi – KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelot samolotem na trasie Polska-San Francisco/Los Angeles-Polska (poza sezonem w kwocie min.
3300 PLN/os dorosła oraz min. 2900 PLN/dziecko 7-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba
rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż, (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków
dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim
pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń
nie ujętych w punkcie cena zawiera.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA),
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek),
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA,
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą
dalej korzystać z wizy,
7. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu,
8. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
9. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
10. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
11. Terminy oznaczone w tabeli zawierają obsługę polskiego pilota (grupa minimum 25 osób),
12. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach
13. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 3,2% (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy).
14. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
15. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com
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ODKRYWAMY HAWAJE (11 DNI/ 10 NOCY)

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
17-27.04.2020, 01-11.05.2020
29.05-08.06.2020, 26.06-06.07.2020
10-20.07.2020, 24.07-03.08.2020
07-17.08.2020, 21-31.08.2020
18-28.09.2020, 02-12.10.2020
30.10-09.11.2020, 27.11-07.12.2020
30.04-10.05.2021, 28.05-07.06.2021,
11-21.06.2021, 25.06-05.07.2021,
23.07-02.08.2021, 06-16.08.2021,
20-30.08.2021, 17-27.09.2021,
22.10-01.11.2021, 05-15.11.2021

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon)
08-18.01.2021, 05-15.02.2021
05-15.03.2021
21-31.01.2022, 18-28.02.2022,
04-14.03.2022

Osoba w pokoju 2-osobowym

3175

3360

osoba w pokoju 3 osobowym

3090

3275

osoba w pokoju 4 osobowym

3050

3225

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

1030

1100

Polski pilot:
03-13.04.2020, 15-25.05.2020
12-22.06.2020, 04-14.09.2020
16-26.10.2020, 13-23.11.2020
Cena od osoby w USD
16-26.04.2021, 14-24.05.2021,
09-19.07.2021, 03-13.09.2021,
29.10-08.11.2021, 12-22.11.2021

Polski pilot (wysoki sezon):
22.01-01.02.2021, 19-29.02.2021
19-29.03.2021
07-17.01.2022, 04-14.02.2022

Osoba w pokoju 2-osobowym

3320

3510

osoba w pokoju 3 osobowym

3240

3425

osoba w pokoju 4 osobowym

3200

3375

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

1265

1345

CENA ZAWIERA: bilety lotnicze na przeloty między hawajskimi wyspami, opłaty i taksy lotniskowe, transfery
klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w wymienionych hotelach lub
podobnych (na zapytanie możliwość dopłaty do pokoi o wyższym standardzie), udział w programie zwiedzania, usługi i asystę
anglojęzycznych przewodników lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i
lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie KL z chorobami przewlekłymi – KL
150.000 EUR, NNW 4.000 EUR, BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska-Honolulu/Maui-Polska (poza wysokim sezonem w kwocie min.
4300 PLN/os dorosła oraz min. 4100 PLN/dziecko 2-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba
rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (5 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków
dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim
pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń
nie ujętych w punkcie cena zawiera.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
4. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek).
5. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
6. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej
korzystać z wizy
7. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
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8. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim
potwierdzeniu,
9. Przy wylotach w okresie Wysokiego Sezonu (najczęściej jest to okres letniej przerwy wakacyjnej oraz Świąt) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
10. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
11. Terminy oznaczone w tabeli zawierają obsługę polskiego pilota (wymagana grupa minimum 25 osób),
12. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy).
13. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
14. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZPNA

CENNIK 2020/21

PARKI NARODOWE ALASKI (8 DNI/ 7 NOCY)
Anglojęzyczny przewodnik:
21-28.05.2020
03-10.09.2020
10-17.09.2020

Anglojęzyczny przewodnik (wysoki sezon)
04-11.06.2020
18-25.06.2020
13-20.08.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

2805

3010

osoba w pokoju 3 osobowym

2610

2725

osoba w pokoju 4 osobowym

2500

2540

1885

1810

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

Polski pilot:
Cena od osoby w USD

14-21.05.2020

Polski pilot (wysoki sezon):
16-23.07.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

2990

3220

osoba w pokoju 3 osobowym

2800

2935

osoba w pokoju 4 osobowym

2695

2760

2085

2035

Dziecko 7-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

CENA ZAWIERA: Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), przejazd pociągiem,

zakwaterowanie (7 nocy) w hotelach klasy średniej (3,5-4*) lub podobnych, 7 śniadań, 1 obiad podczas rejsu oraz 2
kolacje, udział w programie zwiedzania: zwiedzanie Anchorage oraz wejście do muzeum, rejs statkiem po Parku
Narodowym Kenai Fjords, wejście oraz zwiedzanie Parku Narodowego Denali, opłaty za wjazdy do Parków Narodowych,
usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego przewodnika w oznaczonych
terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie
ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW
4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie: Polska-Anchorage-Polska (poza sezonem w kwocie 3900 PLN/os
dorosła oraz 3700 PLN/dziecko 2-12 lat), opłaty za rejestrację w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), wszelkich
świadczeń dodatkowych, posiłków nie wymienionych w programie, napojów alkoholowych, opcjonalnych (dodatkowych)
wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, obligatoryjnych napiwków dla przewodnika oraz kierowcy (ok. 12
USD/dzień), opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena
zawiera.
UWAGI:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Program jest ramowy i może ulec zmianie. Niektóre terminy realizowane są w odwrotnej kolejności.
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów
Zjednoczonych. Każdy obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA).
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego
przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną
wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią
dopłatą.
Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot.
Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy
Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
Terminy: 14-21.05.2020, 16-23.07.2020 zawierają obsługę polskiego pilota na całej trasie (grupa minimum 25 osób).
Wycieczka zalecana dla dzieci powyżej 8 roku życia.

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZWWA

CENNIK 2020/21

WIELKA WYPRAWA NA ALASKĘ (8 DNI/ 7 NOCY)
Anglojęzyczny przewodnik (wysoki sezon)
Anglojęzyczny przewodnik:
15-23.05.2020
04-12.09.2020

05-13.06.2020
03-11.07.2020
17-25.07.2020
31.07-08.08.2020
28.08.-05.09.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

2415

2690

osoba w pokoju 3 osobowym

2150

2455

osoba w pokoju 4 osobowym

2025

2300

1285

1640

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

Polski pilot:
Cena od osoby w USD

Polski pilot (wysoki sezon):

22-30.05.2020

19-27.06.2020
14-22.08.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

2605

2895

osoba w pokoju 3 osobowym

2345

2660

osoba w pokoju 4 osobowym

2220

2510

1500

1860

Dziecko 7-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)
CENA ZAWIERA:

Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), podróż pociągiem z Denali do Talkeetna, 7
noclegów w hotelach klasy turystycznej lub podobnych, 7 śniadań i 1 kolację, udział w programie zwiedzania: zwiedzanie
Fairbanks oraz Anchorage, zwiedzanie University of Alaska Museum oraz Alaska Native Heritage Center, rejs statkiem, 78 godzinna wycieczka autobusowa do Parku Narodowego Denali, opłaty wstępów do Parków Narodowych, usługi i asystę
anglojęzycznego przewodnika lokalnego kontrahenta, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu na
osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS
(amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, opiekę przedstawiciela lokalnego
kontrahenta na miejscu (oraz polskiego pilota w oznaczonych terminach).
CENA NIE ZAWIERA:

Przelotu samolotem na trasie: Polska-Anchorage-Polska (poza sezonem w kwocie do 3900 PLN/os dorosła oraz 3700
PLN/dziecko 2-12 lat), opłaty za rejestrację w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA), wszelkich świadczeń
dodatkowych, posiłków nie wymienionych w programie, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków
natury osobistej, obligatoryjnych napiwków dla kierowcy i przewodnika (12 USD/dzień), transferów w Anchorage w dniu 1 i
8 (możliwość skorzystania z bezpłatnego transferu hotelowego), opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba,
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie cena zawiera.
UWAGI:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Program jest ramowy i może ulec zmianie. Niektóre terminy realizowane są w odwrotnej kolejności.
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów
Zjednoczonych. Każdy obywatel RP musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA).
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego
przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną
wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią
dopłatą.
Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje
dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot.
Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy
Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
Terminy: 22-30.05.2020, 19-27.06.2020, 14-22.08.2020 zawierają obsługę polskiego pilota (grupa minimum 25 osób).
Wycieczka zalecana dla dzieci powyżej 8 roku życia.

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

CENNIK 2020/21

KOD: SZONJPM OD NOWEGO JORKU DO MIAMI (14 DNI/13 NOCY) NOWOŚĆ

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
17-30.04.2020, 01-14.05.2020,
29.05-11.06.2020,
12-25.06.2020, 10-23.07.2020,
24.07-06.08.2020, 21.08-03.09.2020

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon):
04-17.09.2020, 25.09-08.10.2020,
02-15.10.2020

16-29.04.2021, 14-27.05.2021,
28.05-10.06.2021, 11-24.06.2021,
09-22.07.2021, 23.07-05.08.2021,
20.08-02.09.2021

03-16.09.2021, 24.09-07.10.2021,
01-14.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1 860

1 995

Osoba w pokoju 3-osobowym

1 605

1 735

Osoba w pokoju 4-osobowym

1 485

1 600

815

955

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

Cena od osoby w USD

Polski pilot:
15-28.05.2020, 26.06-09.07.2020,
07-20.08.2020

Polski pilot
(wysoki sezon):
18.09-01.10.2020

23.04-06.05.2021, 25.06-08.07.2021,
06-19.08.2021

17-30.09.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2 065

2 215

Osoba w pokoju 3-osobowym

1 815

1 950

Osoba w pokoju 4-osobowym

1 685

1 815

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

1 020

1 170

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych,
udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz polskiego pilota w
oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu głównego na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie
ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie Warszawa-Nowy Jork/Miami-Warszawa (poza wysokim sezonem w kwocie minimalnej 2600 PLN/os dorosła),
opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych,
opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (7 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),
obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w
terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba,
wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Każdy
obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący
samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy
przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się
o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata do biletu
lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Terminy oznaczone w tabeli zawierają obsługę polskiego pilota (wymagana grupa minimum 25 osób),
9. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od dnia podpisania
umowy)
10. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie
11. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego kraju oraz
warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

CENNIK 2020/21

KOD: SZWMWS WIELKIE MIASTA WSCHODNICH STANÓW (8 DNI /7 NOCY) NOWOŚĆ

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
04-11.07.2020, 18-25.07.2020
29.08-05.09.2020

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon):
18-25.04.2020, 02-09.05.2020
09-16.05.2020, 30.05-06.06.2020
26.09-03.10.2020

17-24.07.2021, 28.08-04.09.2021

17-24.04.2021, 22-29.05.2021,
29.05-05.06.2021, 25.09-02.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1 090

1 290

Osoba w pokoju 3-osobowym

945

1 110

Osoba w pokoju 4-osobowym

855

1 015

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

505

590

Polski pilot:
08-15.08.2020

Polski pilot
(wysoki sezon):
20-27.06.2020, 12-19.09.2020

Cena od osoby w USD

03-10.07.2021, 07-14.08.2021

01-08.05.2021, 19-26.06.2021,
11-18.09.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1 225

1 440

Osoba w pokoju 3-osobowym

1 080

1 255

Osoba w pokoju 4-osobowym

995

1 160

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

645

735

CENA ZAWIERA:

Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach (terminy wyszczególnione w tabeli), wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1
sztuki bagażu głównego na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000
EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:

Przelotu samolotem na trasie Warszawa-Nowy Jork-Warszawa (poza sezonem w kwocie minimalnej 2600 PLN/os dorosła),
opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń
dodatkowych, posiłków (możliwość dokupienia pakietu 7 śniadań w wysokości 159 USD/osoba), opcjonalnych
(dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (7 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),
obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw
słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu
ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Terminy zawierające obsługę polskiego pilota ( wymagana grupa minimum 25 osób),
9. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy)
10. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
11. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZOCDLA

CENNIK 2020/21

OD CHICAGO DO LOS ANGELES (12 DNI/11 NOCY) NOWOŚĆ

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny
przewodnik:
13-24.05.2020,
10-21.06.2020

Polski pilot:
12-23.05.2021,
16-27.06.2021

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon):
05-16.08.2020,
26.08-06.09.2020,
30.09-11.10.2020,
21.07-01.08.2021,
01-12.09.2021,
29.09-10.10.2021

Polski pilot
(wysoki sezon):
01-12.07.2020,
09-20.09.2020,
07-18.07.2021,
11-22.08.2021,
15-26.09.2021

02-13.06.2021
Osoba w pokoju 2-osobowym

2 435

2670

2 565

2 785

Osoba w pokoju 3-osobowym

2 225

2454

2 330

2 555

Osoba w pokoju 4-osobowym

2 115

2350

2 215

2 435

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

1 055

1280

1 100

1 330

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu głównego na osobę,
zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie Warszawa-Chicago/Los Angeles-Warszawa (poza sezonem w kwocie minimalnej 3100 PLN/os
dorosła), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń
dodatkowych, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (7
USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień),
obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej
opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu
ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach,
9. Terminy oznaczone w tabeli zawierają obsługę polskiego pilota ( wymagana grupa minimum 25 osób),
10. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy)
11. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
12. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZOCDGG

CENNIK 2020/21

OD CHICAGO DO GOLDEN GATE (15 DNI/14 NOCY)

NOWOŚĆ
Anglojęzyczny
przewodnik
(wysoki sezon):
05-19.08.2020
26.08-09.09.2020
30.09-14.10.2020

Polski pilot
(wysoki sezon):
01-15.07.2020
09-23.09.2020

Anglojęzyczny
przewodnik:
13-27.05.2020,
10-24.06.2020,
02-16.06.2021

Polski Pilot:
12-26.05.2021,
16-30.06.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2 585

2835

2 785

3 045

Osoba w pokoju 3-osobowym

2 295

2545

2 475

2 730

Osoba w pokoju 4-osobowym

2 145

2395

2 315

2 575

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

1 170

1420

1 230

1 485

Cena od osoby w USD

21.07-04.08.2021
01-15.09.2021
29.09-13.10.2021

07-21.07.2021
11-25.08.2021
15-29.09.2021

CENA ZAWIERA:

Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach (terminy wyszczególnione w Uwagach punkt 11), wszelkie stanowe i lokalne taksy,
transport 1 sztuki bagażu głównego na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR,
NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:

Przelotu samolotem na trasie Warszawa-Chicago/San Francisco-Warszawa z międzylądowaniem (poza sezonem w kwocie
minimalnej 3100 PLN/os dorosła), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury
osobistej, opłaty za nadbagaż (7 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień),
pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130
PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych
w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu
ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach,
9. Terminy zaznaczone w tabeli zawierają obsługę polskiego pilota ( wymagana grupa minimum 25 osób),
10. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy)
11. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
12. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZGGS

CENNIK 2020/21

GRANICE GÓR SKALISTYCH (15 DNI/14 NOCY) NOWOŚĆ
Anglojęzyczny przewodnik:
09-23.05.2020, 12-26.09.2020
08-22.05.2021, 11-25.09.2021

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon):
11-25.07.2020, 15-29.08.2020
05-19.06.2021, 10-24.07.2021
14-28.08.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1 845

1 940

Osoba w pokoju 3-osobowym

1 715

1 735

Osoba w pokoju 4-osobowym

1 635

1 650

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

790

790

Cena od osoby w USD

Polski pilot:
05-19.09.2020,
04-18.09.2021

Polski pilot
(wysoki sezon):
13-27.06.2020,
07-21.08.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2 055

2 155

Osoba w pokoju 3-osobowym

1 925

1 955

Osoba w pokoju 4-osobowym

1 845

1 865

995

1 010

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)
CENA ZAWIERA:

Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu głównego na osobę,
zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:

Przelotu samolotem na trasie Warszawa-Denver-Warszawa (poza sezonem w kwocie minimalnej 3100 PLN/os.), opłaty za
rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych,
opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (7 USD/1 dodatkowy
bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za
zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny
fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu
ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach,
9. Terminy zawierające obsługę polskiego pilota ( wymagana grupa minimum 25 osób),
10. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy)
11. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
12. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZSGS

CENNIK 2020/21

SZLAKIEM GÓR SKALISTYCH (8 DNI /7 NOCY) NOWOŚĆ
Anglojęzyczny przewodnik:
09-16.05.2020, 12-19.09.2020
08-15.05.2021, 11-18.09.2021

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon):
11-18.07.2020, 15-22.08.2020
05-12.06.2021, 07-14.08.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1 370

1 495

Osoba w pokoju 3-osobowym

1 205

1 295

Osoba w pokoju 4-osobowym

1 125

1 200

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

625

625

Cena od osoby w USD

Polski pilot:
05-12.09.2020,
04-11.09.2021

Polski pilot
(wysoki sezon):
13-20.06.2020
10-17.07.2021, 14-21.08.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1 525

1 660

Osoba w pokoju 3-osobowym

1 365

1 460

Osoba w pokoju 4-osobowym

1 280

1 365

780

785

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
w pok. (2 podwójne łóżka)

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu głównego na osobę,
zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie Warszawa-Denver/Salt Lake City-Warszawa (poza sezonem w kwocie minimalnej 3100
PLN/os.), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń
dodatkowych, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (7
USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień),
obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej
opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu
ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Terminy zawierające obsługę polskiego pilota ( wymagana grupa minimum 25 osób),
9. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy)
10. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
11. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: SZDTIH

CENNIK 2020/21

DAWNO TEMU NA DZIKIM ZACHODZIE + HAWAJE (20 DNI /19 NOCY) NOWOŚĆ

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
09-28.04.2020, 23.04-12.05.2020
30.04-19.05.2020, 14.05-02.06.2020
21.05-09.06.2020, 03-22.12.2020
17.12.2020-05.01.2021, 28.01-16.02.2021
11-30.03.2021

Anglojęzyczny przewodnik
(wysoki sezon):
04-23.06.2020, 11-30.06.2020
18.06-07.07.2020, 02-21.07.2020
09-28.07.2020, 16.07-04.08.2020
30.07-18.08.2020, 06-25.08.2020
20.08-08.09.2020, 27.08-15.09.2020
03-22.09.2020, 10-29.09.2020
08-27.10.2020, 22.10-10.11.2020

01-20.04.2021, 15.04-04.05.2021,
29.04-18.05.2021, 13.05-01.06.2021,
02-21.12.2021, 06-25.01.2022, 03-22.03.2022

03-22.06.2021, 10-29.06.2021
01-20.07.2021, 29.07-17.08.2021
05-24.08.2021, 26.08-14.09.2021
02-21.09.2021, 23.09-12.10.2021
30.09-19.10.2021, 21.10-09.11.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2 630

2 765

Osoba w pokoju 3-osobowym

2 390

2 435

Osoba w pokoju 4-osobowym

2 245

2 295

995

1 020

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

Cena od osoby w USD

Polski pilot:
12.11-01.12.2020, 07-26.01.2021
25.02-16.03.2021

Polski pilot
(wysoki sezon):
17.09-06.10.2020

22.04-11.05.2021, 20.05-08.06.2021,
11-30.11.2021, 03-22.02.2022

17.06-06.07.2021, 15.07-03.08.2021,
12-31.08.2021, 16.09-05.10.2021,
07-26.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

2 925

3 075

Osoba w pokoju 3-osobowym

2 685

2 745

Osoba w pokoju 4-osobowym

2 545

2 605

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne łóżka)

1 290

1 330

CENA ZAWIERA:

Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach, wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu głównego na osobę,
zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:

Przelotu samolotem na trasie Warszawa-Los Angeles/Honolulu-Warszawa (poza wysokim sezonem w kwocie 3500 PLN/os.),
przelotu Los Angeles – Honolulu, opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury
osobistej, opłaty za nadbagaż (7 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień),
pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130
PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych
w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu
ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
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wcześniejszego potwierdzenia),
Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
Terminy zawierające obsługę polskiego pilota ( wymagana grupa minimum 25 osób),
Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy)
Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com

KOD: SZTWW

TAJEMNICE WSCHODNIEGO WYBRZEŻA (13 DNI /12 NOCY) NOWOŚĆ

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
17-29.09.2020

Osoba w pokoju 2-osobowym

3 140

Osoba w pokoju 3-osobowym

2 825

Osoba w pokoju 4-osobowym

2 630

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach (terminy wyszczególnione w Uwagach punkt 11), wszelkie stanowe i lokalne taksy,
transport 1 sztuki bagażu głównego na osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR,
NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie Warszawa-Nowy Jork-Warszawa (poza sezonem w kwocie minimalnej 2600 PLN/os.), opłaty za
rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych,
posiłków (możliwość dokupienia pakietu 12 śniadań w wysokości 325 USD/osoba), opcjonalnych (dodatkowych)
wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (7 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień), obligatoryjnych
napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw słuchawkowy w
terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13
zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu
ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
4. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
5. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
6. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
7. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
8. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy)
9. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
10. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com
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KOD: SZTZW

CENNIK 2020/21

TAJEMNICE ZACHODNIEGO WYBRZEŻA (14 DNI /13 NOCY) NOWOŚĆ

Cena od osoby w USD

Anglojęzyczny przewodnik:
29.05-11.06.2020, 24.07-06.08.2020
21.08-03.09.2020

Polski pilot:
26.06-09.07.2020, 18.09-01.10.2020

25.06-08.07.2021, 23.07-05.08.2021,
13-26.08.2021

28.05-10.06.2021, 03-16.09.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

3 235

3 500

Osoba w pokoju 3-osobowym

2 650

2 915

Osoba w pokoju 4-osobowym

2 455

2 720

CENA ZAWIERA:
Transfery klimatyzowanym autokarem lub busem (w zależności od ilości osób), zakwaterowanie w podanych hotelach lub
podobnych, udział w programie zwiedzania, usługi i asystę anglojęzycznego pilota/przewodnika lokalnego kontrahenta oraz
polskiego pilota w oznaczonych terminach (tabela), wszelkie stanowe i lokalne taksy, transport 1 sztuki bagażu głównego na
osobę, zestaw informacyjny, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA:
Przelotu samolotem na trasie Warszawa-San Francisco-Warszawa (poza sezonem w kwocie minimalnej 2900 PLN/os.),
opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń
dodatkowych, posiłków (możliwość dokupienia pakietu 13 śniadań w wysokości 378 USD/osoba), opcjonalnych
(dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, opłaty za nadbagaż (7 USD/1 dodatkowy bagaż/dzień),
obligatoryjnych napiwków dla kierowcy (ok. 3 USD/dzień), pilota (ok. 4 USD/dzień), obligatoryjnej opłaty za zestaw
słuchawkowy w terminach z polskim pilotem w kwocie 130 PLN/osoba, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Grupy międzynarodowe, autokarowe,
3. Wycieczka przeznaczona dla osób dorosłych,
4. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji
(ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu
autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu
ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający
ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
5. Przy wylotach do Stanów Zjednoczonych paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu
6. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W
przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą przy
uprzednim potwierdzeniu,
7. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej”) obowiązuje dopłata
do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot, które wymagają
wcześniejszego potwierdzenia),
8. Istnieje możliwość wylotu z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania i Gdańska (do indywidualnej kalkulacji)
9. Terminy zawierające obsługę polskiego pilota ( wymagana grupa minimum 25 osób),
10. Istnieje możliwość przedłużenia powyższej imprezy o wypoczynek na Hawajach
11. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +3,2% wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 24h od
dnia podpisania umowy)
12. Możliwość kalkulacji pobytu w pokoju 1-osobowym na zapytanie.
13. Przed wyjazdem prosimy sprawdzić aktualne warunki wjazdowe na stronie Ministerstwa Sprawa Zagranicznych danego
kraju oraz warunki wizowe na stronie wizowanie.com
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WYCIECZKI FLY & DRIVE
KOD: FDSAD

AMERYKAŃSKIE DZIEDZICTWO (16 DNI/ 15 NOCY)
01.04-30.04.2020
01.04-30.04.2021

01.05-31.10.2020
01.05-31.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1665

1725

osoba w pokoju 3-osobowym

1175

1215

osoba w pokoju 4-osobowym

925

955

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi w
85
85
pok. (2 podwójne łóżka)
CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
Intermediate wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio,
(możliwość skalkulowania samochodu wyższej klasy na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień po
dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie
uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska-Nowy Jork/Miami -Polska (poza wysokim sezonem w kwocie
2600 PLN/os dorosła oraz 2400 PLN/dziecko 2-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja
wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych i opłat nie ujętych w punkcie cena zawiera, wynajęcia fotelika dla
dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady, kaucji zwrotnych płatnych podczas wypożyczania samochodu, opłat za parkingi,
opłat za oddanie samochodu w innym miejscu niż jego wypożyczenie płatne na miejscu (500 USD), inne podatki i opłaty za
usługi (ok 200 USD), posiłków, biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek
fakultatywnych (Wielka wycieczka autobusowa, Statua Wolności i wycieczka promem na wyspę Ellis, Muzeum 11 września,
Akwarium w Bostonie, Muzeum Nauki w Bostonie, Taras widokowy w Bostonie, Rejs po Bostonie lub Muzeum historii
naturalnej w Cambridge, Wieża CN, Wycieczka rowerowa po Waszyngtonie oraz 10 % zniżki do sklepu Macy’s pakiet w cenie
280 USD/os. dorosła, 215 USD/dziecko, wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków,
opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w cenie 13 zł/osoba ( płatny w biurze ).
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów
Zjednoczonych. Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym
systemie weryfikacji (ESTA)
3. Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek).
4. Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego
lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
5. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą
dalej korzystać z wizy
6. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią
dopłatą.
7. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz okres
świąteczno- noworoczny) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
8. Cena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia
tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci
wybierają oraz opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z wypożyczalni.
9. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy
przez przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku
osób w wieku 21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w
zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
10. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia
depozytu na wypadek ewentualnych szkód, mandatów, itp. Karty przedpłacone lub debetowe, takie jak Maestro, Visa
electron, Visa Premier lub Carte Bleue nie są akceptowane. Szacunkowa kwota depozytu: 200 USD
11. Jeśli samochód nie zostanie zwrócony z pełnym zbiornikiem, dostawcy naliczą paliwo plus opłaty za tankowanie.
12. Dodatkowa opłata za młodego kierowcy zasadniczo dotyczy kierowców w wieku do 30 lat. Ta obowiązkowa dopłata (
między 5 EUR a EUR 35 dziennie) nie jest wliczona w cenę wynajmu i jest opłacana w lokalnej walucie w punkcie
wynajmu.
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KOD: FDSCA
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CUDA ALASKI (8 DNI/ 7 NOCY)
01 - 31.05.2020;
01 - 30.09.2020

01.06-31.08.2020

Cena od osoby w USD
01 - 31.05.2021
01 - 30.09.2021

01.06-31.08.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1425

1500

osoba w pokoju 3 osobowym

1020

1070

osoba w pokoju 4 osobowym

815

855

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi
75
75
w pok. (2 podwójne łóżka)
CENA ZAWIERA
Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy compact
wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio (możliwość
rezerwacji samochodu o wyższym standardzie na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień po
dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie
uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA
Przelotu samolotem na trasie Polska - Anchorage – Polska (w kwocie minimalnej poza sezonem 3900 PLN/os dorosła
oraz min. 2800 PLN/dziecko 2-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika dla dziecka, GPS, benzyny, opłat za
autostrady, kaucji zwrotnych, opłat za parkingi, posiłków, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych,
wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków, opłaty na turystyczny fundusz
gwarancyjny w cenie 13 zł/osoba – płatne w biurze przy podpisywaniu umowy.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów
Zjednoczonych. Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym
systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po
uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek).
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu
powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę
turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za
odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz okres
świąteczno- noworoczny) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
5. Cena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia
tylko przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci
wybierają oraz opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo
jazdy przez przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W
przypadku osób w wieku 21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do
potwierdzenia w zależności od wypożyczalni. Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest
honorowane.
7. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia
depozytu na wypadek ewentualnych szkód, mandatów, itp.

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: FDSFP

CENNIK 2020/21

FLORYDA – PÓŁWYSEP SNÓW (14 DNI/ 13 NOCY), WYLOTY MOŻLIWE CODZIENNIE
01.04-30.04.2020
01.04-30.04.2021

01.05-30.11.2020
01.05-30.11.2021

01.12.2020 - 31.03.2021
01.12.2021 - 31.03.2022

osoba w pokoju 2-osobowym

1350

1290

1980

osoba w pokoju 3 osobowym

900

890

1345

osoba w pokoju 4 osobowym

690

685

1025

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
łóżka)

85

85

85

Cena od osoby w USD

CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
ekonomicznej wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio
(możliwość kalkulacji samochodu o wyższym standardzie na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu
dzień po dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS
(amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR, kupon na zniżki do sklepu Macy’s –
gratis.
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska – Orlandoi - Polska (w kwocie minimalnej poza wysokim
sezonem 3100 PLN/os dorosła oraz 2900 PLN/dziecko 2-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba
rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika dla dziecka, GPS,
benzyny, opłat za autostrady, kaucji zwrotnych, opłat za parkingi, posiłków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych (Universal Studios Orlando, Centrum Kosmiczne im. Johna F.
Kennedy’ego, Park rozrywki Everglades Safari Park, Wielka wycieczka autobusowa po Miami, Jungle Queen, Wycieczka
tramwajem po starym mieście i 10 % zniżki do sklepu Macy’s ( pakiet w cenie 480 USD/os. dorosła, 420 USD/dziecko),
wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny
w kwocie 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
UWAGI:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie,
2. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów
Zjednoczonych. Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym
systemie weryfikacji (ESTA). Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po
uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA (również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania
biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z
USA. Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i
mogą dalej korzystać z wizy
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią
dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz okres
świąteczno- noworoczny) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
5. Cena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko
przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz
opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy
przez przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku
osób w wieku 21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w zależności
od wypożyczalni. Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
7. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia
depozytu na wypadek ewentualnych szkód, mandatów, itp.

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: FDKML

CENNIK 2020/21

KANADYJSKIE MIASTA I LODOWCE (14 DNI/ 13 NOCY)
01 - 30.04.2020
01 - 30.04.2021

01.05 - 31.10.2020
01.05 - 31.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1720

1980

osoba w pokoju 3 osobowym

1255

1425

osoba w pokoju 4 osobowym

1020

1150

Cena od osoby w CAD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
85
85
łóżka)
CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
compact wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio, zestaw
informacyjny zawierający opis programu dzień po dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP
(choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400
EUR
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie Polska-Vancouver-Polska (poza sezonem w kwocie 3300 PLN/os
dorosła oraz 3100 PLN/dziecko 2-11 lat), wizy wjazdowej eTA, wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego
fotelika dla dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady, kaucji zwrotnych, opłat za parkingi, posiłków, opcjonalnych
(dodatkowych) wycieczek fakultatywnych, wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków,
opłaty promowe płatne są na miejscu, nie są uwzględnione w kosztach wycieczki. Ceny biletów wynoszą około 450 CAD za
pojazd oraz 200 CAD za osobę w przypadku rejsu w dniu 9 oraz około 60 CAD za pojazd oraz 20 CAD za osobę w przypadku
rejsu w dniu 13. Rezerwacja powinna być wykonana z wyprzedzeniem zgodnie z harmonogramem kursowanie promu, opłaty
na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba
Uwagi:
1.
Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2.
Od 15 marca 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla m.in. Polaków w Kanadzie. Każdy
obywatel RP musi posiadać tzw. eTA (Electronic Travel Authorization).
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Kanady po uprzednim uzyskaniu eTA (również dotyczy
przesiadek). Osoby, które będą przekraczać granicę drogą lądową lub morską, nie będą potrzebować wizy. W obu
przypadkach podróżni zobowiązani są do posiadania ważnego paszportu.
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej
taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią
dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz okres
świąteczno- noworoczny) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
5. Cena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko
przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz
opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy
przez przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w
wieku 21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w zależności od
wypożyczalni. Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
7. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia
depozytu na wypadek ewentualnych szkód, mandatów, itp.

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: FDS66

CENNIK 2020/21

ROUTE 66 ŻYWA LEGENDA (16 DNI/ 15 NOCY), WYLOTY MOŻLIWE CODZIENNIE
Cena od osoby w USD

01.04 - 31.10.2020
01.04 - 31.10.2021

Osoba w pokoju 2-osobowym

1620

osoba w pokoju 3 osobowym

1165

osoba w pokoju 4 osobowym

945

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi w pok. (2
podwójne łóżka)

25

CENA ZAWIERA Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
compact wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio, opłata za
dodatkowego kierowcę (możliwość skalkulowania samochodu o wyższym standardzie na zapytanie), zestaw informacyjny
zawierający opis programu dzień po dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe)
do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR.
CENA NIE ZAWIERA Przelotu samolotem na trasie: Warszawa-Chicago/Los Angeles-Warszawa (poza sezonem w kwocie
3100 PLN/os dorosła oraz 2900 PLN/dziecko 2-11 lat), ), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba
rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika dla dziecka, GPS,
benzyny, opłat za autostrady, kaucji zwrotnych, opłat za parkingi, opłat za oddanie samochodu w innym miejscu niż jego
wypożyczenie płatne na miejscu (500 USD + podatki), wyżywienia, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opcjonalnych
(dodatkowych) wycieczek fakultatywnych (Taras widokowy w Chicago, Rejs po rzece Chicago, Wycieczka po północnej
krawędzi kanionu, Universal Studios Hollywood oraz 10 % zniżki do sklepu Macy’s pakiet w cenie 455 USD/os. dorosła, 420
USD/dziecko, wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków; opłaty na turystyczny
fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba ( płatne w biurze ).
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA).
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90
dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę
turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
3. Cena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko
przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz
opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z wypożyczalni.
4. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez
przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w wieku
21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w zależności od wypożyczalni.
Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
5. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu
na wypadek ewentualnych szkód, mandatów, itp.

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: FDTWB

CENNIK 2020/21

TURKUSOWA WODA I BIAŁE PLAŻE (11 DNI/ 10 NOCY)
01.04 - 30.11.2020
01.04 - 30.11.2021

01.12.2020 - 31.03.2021
01.12.2021 - 31.03.2022

Osoba w pokoju 2-osobowym

1315

1555

osoba w pokoju 3 osobowym

895

1080

osoba w pokoju 4 osobowym

690

825

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami dorosłymi w
pok. (2 podwójne łóżka)

75

75

Cena od osoby w USD

CENA ZAWIERA Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wwynajęcie samochodu klasy
compact wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio
(możliwość wynajęcia samochodu wyższej klasy na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień po
dniu, adresy hoteli, mapy, ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie
sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA Przelotu samolotem na trasie Polska – Nowy Orlean/Miami - Polska (w kwocie 3100 PLN/os dorosła
oraz 2900 PLN/dziecko 2-11 lat), ), opłaty za rejestrację w systemie ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z
pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego fotelika dla dziecka, GPS, benzyny, opłat za
autostrady, kaucji zwrotnych, opłat za parkingi, posiłków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opcjonalnych
(dodatkowych) wycieczek fakultatywnych (Universal Studios Orlando, Centrum Kosmiczne im. Johna F. Kennedy’ego, Park
rozrywki Everglades Safari Park, Wielka wycieczka autobusowa po Miami, Jungle Queen, Wycieczka tramwajem po starym
mieście oraz 10 % zniżki do sklepu Macy’s pakiet w cenie 480 USD/os. dorosła, 420 USD/dziecko), wydatków natury
osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków, opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny w kwocie 13
zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”.
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2. Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA).
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji ESTA
(również dotyczy przesiadek). Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90
dni, biletu powrotnego lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA. Podróżni posiadający ważną wizę
turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej korzystać z wizy
3. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy.
W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą.
4. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz okres
świąteczno- noworoczny) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
5. Cena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko
przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz
opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z wypożyczalni.
6. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez
przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w wieku
21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w zależności od wypożyczalni.
Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
7. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu
na wypadek ewentualnych szkód, mandatów, itp.

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

KOD: FDSCK

CENNIK 2020/21

W CIENIU KANIONÓW (8 DNI/ 7 NOCY), WYLOTY MOŻLIWE CODZIENNIE
01.04-31.10.2020
01.04-31.10.2021

01.11.2020 - 31.03.2021
01.11.2021 - 31.03.2022

Osoba w pokoju 2-osobowym

800

665

osoba w pokoju 3 osobowym

600

515

osoba w pokoju 4 osobowym

570

490

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
15
15
łóżka)
CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
compact wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio
(możliwość wynajęcia samochodu o wyższej klasie na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu dzień po
dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie
uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA Przelotu samolotem na trasie: Warszawa - Las Vegas - Warszawa z przesiadką europejskim porcie
lotniczym (poza sezonem w kwocie 3100 PLN/os dorosła oraz 2900 PLN/dziecko 2-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie
ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego
fotelika dla dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady, kaucji zwrotnych, opłat za parkingi ( również hotelowe ), posiłków,
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych: Universal Studios
Hollywood, Rejs po zatoce Golden Gate, Akademia Nauk w Kalifornii, Wycieczka jeepem po parku Red Rocks i 10 % zniżki
do sklepu Macy’s pakiet w cenie 380 USD/os. dorosła, 300 USD/dziecko, wydatków natury osobistej, wszelkich stanowych i
lokalnych podatków, napiwków, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13 zł/osoba, wszelkich świadczeń
nie ujętych w punkcie „cena zawiera”
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2.
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
3.
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek).
4.
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
5.
Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą
dalej korzystać z wizy
6. Cena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko
przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz
opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z wypożyczalni.
7. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez
przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w wieku
21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w zależności od wypożyczalni.
Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
8. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu
na wypadek ewentualnych szkód, mandatów, itp.

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

CENNIK 2020/21

KOD: FDSWD WIELKI DZIKI ZACHÓD (17 DNI/ 16 NOCY)
01.04 - 31.10.2020
01.04 - 31.10.2021

01.11.20 - 31.03.2021
01.11.21 - 31.03.2022

Osoba w pokoju 2-osobowym

1935

1580

osoba w pokoju 3 osobowym

1375

1150

osoba w pokoju 4 osobowym

1100

930

Cena od osoby w USD

Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pok. (2 podwójne
85
85
łóżka)
CENA ZAWIERA: Zakwaterowanie w hotelach ww. w programie lub o podobnym standardzie, wynajęcie samochodu klasy
compact wyposażonego w klimatyzację, automatyczną skrzynię biegów, poduszki powietrzne, odtwarzacz CD/radio
(możliwość dopłaty do samochodu o wyższym standardzie na zapytanie), zestaw informacyjny zawierający opis programu
dzień po dniu, adresy hoteli, mapy, ubezpieczenie ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS
(amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
CENA NIE ZAWIERA: Przelotu samolotem na trasie: Warszawa- Los Angeles-Warszawa z przesiadką w europejskim porcie
lotniczym (poza sezonem w kwocie 2900 PLN/os dorosła oraz 2700 PLN/dziecko 2-11 lat), opłaty za rejestrację w systemie
ESTA (koszt 160 zł/osoba rejestracja wraz z pośrednictwem), wszelkich świadczeń dodatkowych, wynajęcia dodatkowego
fotelika dla dziecka, GPS, benzyny, opłat za autostrady, opłat za parkingi (również hotelowe), posiłków, biletów wstępów do
zwiedzanych obiektów, opcjonalnych (dodatkowych) wycieczek fakultatywnych Universal Studios Hollywood, Rejs po zatoce
Golden Gate, Akademia Nauk w Kalifornii, Wycieczka jeepem po parku Red Rocks, Przejazd do dowolnego Parku
Narodowego, 10 % zniżki do sklepu Macy’s pakiet w cenie 380 USD/os. dorosła, 300 USD/dziecko, wydatków natury
osobistej, wszelkich stanowych i lokalnych podatków, napiwków, obligatoryjnej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny 13
zł/osoba, wszelkich świadczeń nie ujętych w punkcie „cena zawiera”
Uwagi:
1. Program jest ramowy i może ulec zmianie.
2.
Od 11 listopada 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące wjazdu oraz tranzytu dla Polaków do Stanów Zjednoczonych.
Każdy obywatel RP, nie posiadający ważnej wizy, musi być zarejestrowany w elektronicznym systemie weryfikacji (ESTA)
3.
Podróżujący samolotem będą mogli dostać się na teren Stanów Zjednoczonych po uprzednim otrzymaniu autoryzacji
ESTA (również dotyczy przesiadek).
4.
Podróżni zobowiązani są do posiadania biometrycznego paszportu ważnego przynajmniej 90 dni, biletu powrotnego lub
bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.
5.
Podróżni posiadający ważną wizę turystyczną/biznesową do USA nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą
dalej korzystać z wizy
6. Cena przelotu podana została w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy.
W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej – za odpowiednią dopłatą.
7. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to okres „letniej przerwy wakacyjnej” oraz okres
świąteczno- noworoczny) obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
8. Cena wynajęcia samochodu zawiera podstawowe wymagane ubezpieczenie oraz możliwość prowadzenia tylko
przez jednego kierowcę. Dodatkowe opcje ubezpieczenia oraz dodatkowe wyposażenie Klienci wybierają oraz
opłacają na miejscu w chwili odbioru auta z wypożyczalni.
9. Aby móc prowadzić samochód na terenie USA należy mieć ukończony 21 rok życia i posiadać ważne prawo jazdy przez
przynajmniej 1 rok. Aby móc wynająć auto na terenie USA należy mieć ukończony 24 rok życia. W przypadku osób w wieku
21-24 lat, które chcą wynająć samochód – obowiązuje dodatkowa opłata, do potwierdzenia w zależności od wypożyczalni.
Zarówno polskie jak i międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane.
10. W momencie odbierania auta w wypożyczalni niezbędne jest okazanie karty kredytowej w celu zabezpieczenia depozytu
na wypadek ewentualnych szkód, mandatów, itp.

