Karaiby- małe wyspy (cennik 2017/2018)
Kierunki: Aruba, Bahamy, Barbados, Belize ( wyspy Ambergris Caye i Caye Caulker), Curacao,
Gwadelupa, Martynika, St. Lucia, St. Martin

ARUBA
KOD: ARBAO BARCELO ARUBA ***** - ALL INCLUSIVE
Wyloty z Warszawy codziennie ( z wyjątkiem wtorków)

9 dni / 7 nocy
1610
2005

04.11-22.12.2017
16 dni /14 nocy
3185
3975

06.01 – 31.03.2018
9 dni / 7 nocy 16 dni /14 nocy
2200
4360
2625
5215

01.04 – 30.06.2018

01.07 – 30.09.2018

01.11 – 22.12.2018

Cena od osoby w USD
Osoba w pokoju 2-osobowym
Osoba w pokoju 1-osobowym
Cena od osoby w USD

9 dni/7 nocy
16 dni/14nocy
9 dni/7 nocy 16 dni/14 nocy 9 dni/7 nocy 16 dni/14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1970
3905
1800
3570
1735
3435
Osoba w pokoju 1-osobowym
2355
4680
2145
4260
2145
4260
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie All Inclusive, ubezpieczenie
NW, KL, w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Aruba- Warszawa (z jedną przesiadką) w cenie od 3820 zł/os.( w okresie od
15.05-30.06.2017 oraz 21.08-22.12.2017), od 4220zł/os. ( w okresie 01.07-20.08.2017), od 3950 zł/os. ( w okresie 06.01-30.06; 21.0822.12.2018) oraz od 4350 zł/os. ( w okresie 01.07-20.08.2018; 22-31.12.2018)wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia
od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Pobyt w hotelu minimum 3 noce.

KOD: ARTMI THE MILL RESORT & SUITES
Wyloty z Warszawy codziennie oprócz wtorków

Cena od osoby w USD

01.06 – 22.12.2017

05.01 – 31.03.2018

9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
810
1585
1120
2205
Osoba w pokoju 1-osobowym
1430
2825
2035
4045
Dziecko 0-12 w pokoju 2-os.
45
55
45
55
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania typu Full American
ubezpieczenie NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Aruba – Warszawa ( z jedną przesiadką) w cenie od 3820 zł/os. dorosła, 3320zł
dziecko w wieku 0-12 w okresie 01.06-30.06.2017; 21.08-22.12.2017; 05.01-31.03.2018 oraz od 4135 zł/ os. dorosła, 3620zł dziecko w wieku
0-12 w okresie 01.07-20.08.2017, dopłaty do wyżywienia typu HB ( dwa posiłki dziennie) 70$/os. za dzień lub typu FB ( trzy posiłki dziennie)
90$/os. za dzień, wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%. , składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju typu Deluxe dla maksymalnie 6 osób.
4. Podana cena za dziecko obowiązuje także dla drugiego dziecka zakwaterowanego w tym samym pokoju.

KOD: ARBBR BUCUTI & TARA BEACH RESORT **** - BB – HOTEL DLA DOROSŁYCH
Wyloty z Warszawy codziennie (z wyjątkiem wtorków)

08.05 – 23.12.2017
03.01 – 02.04.2018
03.04 – 23.12.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1325
2610
1900
3755
Osoba w pokoju 1-osobowym
2600
5160
3745
7455
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania typu full american,
opiekę anglojęzycznego reprezentanta kontrahenta na miejscu, ubezpieczenie NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Aruba- Warszawa (z jedną przesiadką) w cenie od 3820 zł/os.( w okresie od
08.05-30.06.2017 oraz 21.08-23.12.2017), od 4220zł/os. ( w okresie 01.07-20.08.2017), od 3950 zł/os. ( w okresie 03.01-30.06.2018, 21.0823.12.2018), oraz od 4350 zł/os. ( w terminie 01.07-20.08.2018), opcjonalnej dopłaty do wyżywienia typu HB ( 2 posiłki dziennie), wydatków
własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Hotel tylko dla dorosłych.
Cena od osoby w USD

KOD: ARRRC RENAISSANCE ARUBA RESORT & CASINO **** - ALL INCLUSIVE
Wyloty z Warszawy codziennie (z wyjątkiem wtorków)

01.06 – 19.12.2017
03.01 – 01.04.2018
02.04 – 21.12.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni/ 14 nocy
9 dni/ 7 nocy
16 dni/ 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1785
3535
2620
5200
Osoba w pokoju 1-osobowym
2735
5435
4405
8780
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie all inclusive, ubezpieczenie
NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Aruba- Warszawa (z jedną przesiadką) w cenie od 3820 zł/os.( w okresie od
01.06-30.06.2017 oraz 21.08-19.12.2017), od 4220zł/os. ( w okresie 01.07-20.08.2017), od 3950 zł/os. (w terminie 03.01-30.06.2018; 21.0821.12.2018), oraz od 4350 zł/os. ( w terminie 01.07-20.08.2018), wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Hotel dzieli się na dwie części – hotel Marina tylko dla dorosłych oraz część Ocean Suites z apartamentami rodzinnymi.
Cena od osoby w USD

BAHAMY
KOD: BASRB SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA RESORT & OFFSHORE ISLAND – ALL INCLUSIVE - NASSAU
Wyloty z Warszawy codziennie

01.03 – 26.07.2018
01.08 – 22.12.2017
03.01 – 28.02.2018
01.08 – 22.12.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
2055
4110
2125
4250
Osoba w pokoju 1-osobowym
RQ
RQ
RQ
RQ
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie All inclusive, ubezpieczenie NW,
KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Bahamy – Warszawa (przez USA) w cenie od 3900zł/ os. w okresie 01.0630.06.2017; 21.08-22.12.2017 oraz od 4300zł/os. w okresie 01.07-20.08.2017,wizy amerykańskiej i kosztów pośrednictwa, wydatków
własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%., składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Koszt wizy amerykańskiej – 160$/os. , koszt pośrednictwa 80zł/os. ( nie zawiera przesyłki kurierskiej w jedną stronę 20zł/ zgłoszenie.
4. Za wizę istnieje możliwość płatności w PLN, wówczas kwota przeliczana jest po kursie sprzedaży walut w PKO SA.
Cena od osoby w USD

KOD: BABRB BREEZES RESORT & SPA BAHAMAS

*** - ALL INCLUSIVE - NASSAU

Wyloty z Warszawy codziennie

07.11 – 18.12.2017

Cena od osoby w USD
Osoba w pokoju 2-osobowym
Osoba w pokoju 1-osobowym

9 dni / 7 nocy
1065
2080

16 dni /14 nocy
2090
4110

03.01 – 30.04.2018
07.11 – 18.12.2018
9 dni / 7 nocy 16 dni /14 nocy
1095
2143
3170
6295

08.08 – 06.11.2018
01.05 – 07.08.2018
9 dni/ 7 nocy
16 dni/ 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni/ 14 nocy
1195
2345
1005
1960
3470
6895
2895
5750
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie All Inclusive, ubezpieczenie
NW, KL, w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Bahamy – Warszawa (przez USA) w cenie od 3900zł/ os. oraz od 4300zł/os. w
okresie 01.07-20.08.2018,wizy amerykańskiej i kosztów pośrednictwa, wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji 3,2%. , składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Koszt wizy amerykańskiej – 160$/os. , koszt pośrednictwa 80zł/os. ( nie zawiera przesyłki kurierskiej w jedną stronę 20zł/ zgłoszenie.
4. Za wizę istnieje możliwość płatności w PLN, wówczas kwota przeliczana jest po kursie sprzedaży walut w PKO SA.
5. Hotel przyjmuje gości powyżej 14-tego roku życia.
Cena od osoby w USD

BARBADOS
KOD: BAABR ALMOND BEACH RESORT **** – ALL INCLUSIVE
Wyloty z Warszawy we wtorki i czwartki

01.11 – 20.12.2017
09.04 – 30.04.2018

Cena od osoby w USD
Osoba w pokoju 2-osobowym
Osoba w pokoju 1-osobowym
Cena od osoby w USD

9 dni / 7 nocy
1490
1755

16 dni / 14 nocy
2920
3445
03.01 – 08.04.2018

9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1685
3305
Osoba w pokoju 1-osobowym
1945
3830
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie All inclusive, ubezpieczenie NW,
KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Barbados – Warszawa ( z jedną przesiadką) w cenie od 4400 zł/os., wydatków
własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%. , składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).

KOD: BASBA SANDALS BARBADOS – ALL INCLUSIVE
Wyloty z Warszawy we wtorki i czwartki

20.05 – 22.12.2017
03.01 – 23.03.2018
24.03 – 22.12.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni /7nocy
16 dni/ 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1915
3830
1995
3985
Osoba w pokoju 1-osobowym
RQ
RQ
RQ
RQ
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie All inclusive, ubezpieczenie
NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Barbados- Warszawa (z przesiadką) w cenie od 4400 zł/os.(w okresie 20.0522.12.2017), od 3270 zł/os. ( w okresie 03.01-30.06.2018, 21.08-22.12.2018), oraz od 3670 zł/os. ( w terminie 01.07-20.08.2018, 2231.12.2018), wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Pobyt w hotelu minimum 3 noce.
Cena od osoby w USD

KOD: BABOB BLUE ORCHIDS BEACH HOTEL - BB
Wyloty z Warszawy we wtorki i czwartki

15.05 – 15.12.2017
05.01 – 15.04.2018
16.04 – 15.12.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
630
1190
930
1790
Osoba w pokoju 1-osobowym
1030
1990
1630
3190
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania typu Full Breakfast
ubezpieczenie NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Barbados-Warszawa (z jedną przesiadką) w cenie od 4400zł/os. od 3270 zł/os.
(2018 ) oraz od 3670 zł/os. w terminie 01.07-20.08.2018; 22-31.12.2018 , wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
Cena od osoby w USD

KOD: BRABH BUTTERFLY BEACH HOTEL - BB
Wyloty z Warszawy we wtorki i czwartki

02.05 – 19.12.2017
06.01-15.04.2018
16.04-19.12.2018
9dni/7nocy
16dni/14 nocy
9dni/7nocy
16dni/14nocy
9dni/7nocy
16dni/14nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
950
1835
1130
2200
995
1930
Osoba w pokoju 1-osobowym
1825
3585
2090
4110
1815
3565
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania, ubezpieczenie NW,
KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Barbados- Warszawa (z przesiadką) w cenie od 4400zł/os (w terminie 02.0519.12.2017), od 3270 zł/os. ( w terminie 03.01-30.06.2018, 21.08-22.12.2018), oraz od 3670 zł/os. ( w terminie 01.07-20.08.2018), wydatków
własnych, napiwków, opcjonalnej dopłaty do opcji wyżywienia HB ( 2 posiłki dziennie) lub FB ( 3 posiłki dziennie), dobrowolnego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Pobyt w hotelu minimum 5 nocy.
Cena od osoby w USD

BELIZE
KOD: BEXIR

XANADU ISLAND RESORT – BW – AMBERGRIS CAYE

Wyloty z Warszawy

Cena od osoby w USD

01.05 – 17.12.2017
01.05-17.12.2018

21-25.11.2017
03.01-30.04.2018

10 dni / 7 nocy
17 dni / 14 nocy
10 dni / 7 nocy
17 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
965
1755
1130
2080
Osoba w pokoju 1-osobowym
1740
3230
2070
3955
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko (tropic ferry), zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, ubezpieczenie NW, KL w tym
choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Belize Citty - Warszawa ( przez USA z noclegiem) w cenie od 3735 zł/os. w okresie
01.05-30.06.2017; 21.08-20.12.2017, od 4135 zł/ os. w okresie 01.07-20.08.2017, od 3910 zł/os. w okresie 03.01-30.06.2018 ; 21.0817.12.2018 oraz od 4310 zł w okresie 01.07-20.08.2018; 22-31.12.2018, wyżywienia, noclegu i transferów w Atlancie, wizy amerykańskiej i
kosztów pośrednictwa, opłaty wyjazdowej w wysokości 40$/os., wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu i transferów w Atlancie w cenie ok. 75$/os.
4. Koszt wizy amerykańskiej – 160$/os. , koszt pośrednictwa 80 zł/os. ( nie zawiera przesyłki kurierskiej w jedną stronę 20 zł/ zgłoszenie).
5. Za wizę istnieje możliwość płatności w PLN, wówczas kwota przeliczana jest po kursie sprzedaży walut w PKO SA.
6. Istnieje możliwość zarezerwowania transferu lotnisko – hotel - lotnisko w formie lotu lokalnego za dopłatą 250$/os. ( Należy wtedy
odebrać bagaż i nadać ponownie).

KOD: BETPH TROPICAL PARADISE HOTEL – BB – CAYE CAULKER
Wyloty z Warszawy

02.05- 20.12.2017
03.01 – 22.12.2018
10 dni /7 nocy
17 dni / 14 nocy
10 dni / 7 nocy
17 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
520
905
585
1035
Osoba w pokoju 1-osobowym
885
1635
920
1710
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko (water taxi), zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania typu
american, ubezpieczenie NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Belize Citty - Warszawa ( przez USA z noclegiem) w cenie od 3735 zł/os. w okresie
02.05-30.06.2017; 21.08-20.12.2017, od 4135 zł/ os. w okresie 01.07-20.08.2017, od 3910 zł/os. w okresie 03.01-30.06.2018 ; 21.0822.12.2018 oraz od 4310 zł/os. w terminie o 01.07-20.08.2018, noclegu i transferów w Atlancie, wizy amerykańskiej i kosztów pośrednictwa,
opłaty wyjazdowej w wysokości 40$/os., wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, taxi z
lotniska do portu i z portu na lotnisko ok. 50$, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu i transferów w Atlancie w cenie ok. 75$/os.
4. Koszt wizy amerykańskiej – 160$/os. , koszt pośrednictwa 80 zł/os. ( nie zawiera przesyłki kurierskiej w jedną stronę 20 zł/ zgłoszenie).
5. Za wizę istnieje możliwość płatności w PLN, wówczas kwota przeliczana jest po kursie sprzedaży walut w PKO SA.
6. Istnieje możliwość zarezerwowania transferu lotnisko – hotel - lotnisko w formie lotu lokalnego za dopłatą 250$/os. ( Należy wtedy
odebrać bagaż i nadać ponownie).
Cena od osoby w USD

KOD: BEBBR BANANA BEACH RESORT **** BB – AMBERGRIS CAYE
Wyloty z Warszawy

Cena od osoby w USD

05.05 – 20.12.2017
03.04 – 20.12.2018

11.01 – 02.04.2018

10 dni / 7 nocy
17 dni / 14 nocy
10 dni / 7 nocy
17 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
740
1345
830
1525
Osoba w pokoju 1-osobowym
1305
2475
1495
2855
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko (water taxi), zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania,
ubezpieczenie NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Belize Citty - Warszawa ( przez USA z noclegiem) w cenie od 3735 zł/os. w
okresie 05.05-30.06.2017; 21.08-31.12.2017; 11.01-02.04.2018 od 4135 zł/ os. w okresie 01.07-20.08.2017, od 3910zł/os. w terminie 11.0130.06.3018; 21.08-20.12.2018 oraz od 4310 zł/os. w terminie 01.07-20.08.2018, noclegu i transferów w Atlancie, wizy amerykańskiej i
kosztów pośrednictwa, opłaty wyjazdowej w wysokości 40$/os., wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji 3,2%. , składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu i transferów w Atlancie w cenie ok. 75$/os.
4. Koszt wizy amerykańskiej – 160$/os. , koszt pośrednictwa 80 zł/os. ( nie zawiera przesyłki kurierskiej w jedną stronę 20 zł/ zgłoszenie).
5. Za wizę istnieje możliwość płatności w PLN, wówczas kwota przeliczana jest po kursie sprzedaży walut w PKO SA.
6. Istnieje możliwość zarezerwowania transferu lotnisko – hotel - lotnisko w formie lotu lokalnego za dopłatą 250$/os. ( Należy wtedy
odebrać bagaż i nadać ponownie).

KOD: BESCB

SEASIDE CABANAS BB – CAYE CAULKER

Wyloty z Warszawy

17-31.12.2017
01.11-16.12.2017
10 dni / 7 nocy
17 dni /14 nocy
10 dni / 7 nocy
17 dni /14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
720
1310
875
1615
Osoba w pokoju 1-osobowym
1295
2455
1605
3075
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko (water taxi), zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania
kontynentalne, ubezpieczenie NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Belize Citty - Warszawa ( przez USA z noclegiem) w cenie od 3735 zł/os. w
okresie 01.05-30.06.2017; 21.08-31.12.2017 oraz 4135 zł/ os. w okresie 01.07-20.08.2017, noclegu i transferów w Atlancie, wizy
amerykańskiej i kosztów pośrednictwa, opłaty wyjazdowej w wysokości 40$/os., wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, taxi z lotniska do portu i z portu na lotnisko ok. 50$. , składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu i transferów w Atlancie w cenie ok. 75$/os.
4. Koszt wizy amerykańskiej – 160$/os. , koszt pośrednictwa 80 zł/os. ( nie zawiera przesyłki kurierskiej w jedną stronę 20 zł/ zgłoszenie).
5. Za wizę istnieje możliwość płatności w PLN, wówczas kwota przeliczana jest po kursie sprzedaży walut w PKO SA.
6. Istnieje możliwość zarezerwowania transferu lotnisko – hotel - lotnisko w formie lotu lokalnego za dopłatą 250$/os. ( Należy wtedy
odebrać bagaż i nadać ponownie).
7. Hotel dla dzieci powyżej 10 lat.
Cena od osoby w USD

CURACAO
Kod: CUMRT MORENA RESORT - BB
Wyloty z Warszawy codziennie

Cena od osoby w USD
Osoba w pokoju 2-osobowym
Osoba w pokoju 1-osobowym
Cena od osoby w USD

07.07 – 25.08.2018
9 dni / 7 nocy
960
1690

16 dni / 14 nocy
1855
3310

29.10 – 22.12.2017
26.03 – 06.07.2018
26.08 – 21.12.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni /14 nocy
825
1580
1415
2765

07.01 – 25.03.2018

9 dni / 7 nocy
16 dni /14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1005
1945
Osoba w pokoju 1-osobowym
1780
3495
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania, ubezpieczenie NW,
KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Curacao – Warszawa ( z przesiadką) w cenie od 3500 zł/ os.( w terminie 05.0830.06.2017 ; 21.08- 22.12.2017 ; 07.01-30.06.2018, 21.08-21.12.2018) oraz od 3900 zł/ os.(w terminie 01.07- 20.08.2017 ; 01.0720.08.2018), wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Pobyt w hotelu minimum 3 noce.

KOD: CUABH AVILA BEACH HOTEL **** BW - CURACAO
Wyloty z Warszawy codziennie

07.05-22.12.2017

Cena od osoby w USD
Osoba w pokoju 2-osobowym
Osoba w pokoju 1-osobowym
Cena od osoby w USD

08.01 – 31.03.2018

9 dni/ 7 nocy

16 dni/ 14 nocy

9 dni/ 7 nocy

16 dni/14 nocy

1110
2155

2170
4265

1165
2265

2280
4480

01.04 – 06.05.2018
07.05 – 21.12.2018
9 dni/ 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni/ 7 nocy
16 dni/ 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
835
1625
790
1530
Osoba w pokoju 1-osobowym
1610
3170
1520
2990
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko - hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, opiekę anglojęzycznego reprezentanta
kontrahenta na miejscu, ubezpieczenie NW, KL, choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Curacao – Warszawa ( z przesiadką) w cenie od 3450 zł/ os.( w terminie 01.0430.06.2017 oraz 21.08- 22.12.2017), od 3850 zł/ os.(w terminie 01.07- 20.08.2017), od 3500 zł/os. w terminie (08.01-30.06; 21.0821.12.2018) oraz od 3900 zł/os. ( w terminie 01.07-20.08.2018),wyżywienia, wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia
od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoi o wyższym standardzie.
4. BW (bez wyżywienia) - istnieje możliwość zarezerwowania śniadania w cenie 25$ os./dzień, opcji HB ( 2 posiłki dziennie, herbata, kawa,
soki do śniadania oraz jeden kieliszek wina lub jeden drink do kolacji) w cenie 90$ os./dzień oraz opcji FB ( 3 posiłki dziennie, herbata, kawa,
soki do śniadania oraz jeden kieliszek wina lub jeden drink do kolacji) w cenie 107$ os./dzień.

KOD: CUPPG PAPAGAYO BEACH HOTEL BB - CURACAO HOTEL TYLKO DLA DOROSŁYCH
Wyloty z Warszawy codziennie

01.04 – 22.12.2017
09.01 – 31.03.2018
01.04 – 22.12.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
955
1845
1050
2025
Osoba w pokoju 1-osobowym
1640
3210
1820
3570
CENA ZAWIERA:
transfer lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania, opiekę
anglojęzycznego reprezentanta kontrahenta na miejscu, ubezpieczenie NW, KL, choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Curacao – Warszawa ( z przesiadką) w cenie od 3500 zł/ os.( w terminie 01.0430.06.2017 ; 21.08- 22.12.2017 ; 09.01-30.06.2018 ; 21.08-22.12.2018) oraz od 3900 zł/ os.(w terminie 01.07- 20.08.2017 ; 01.0720.08.2018), wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Istnieje możliwość zarezerwowania opcji Half board ( śniadania i obiadokolacje) za dodatkową opłatą 90$ za osobę za dzień.
Cena od osoby w USD

KOD: CUBBH

BLUE BAY HOTEL BB - CURACAO

Wyloty z Warszawy codziennie

01.11 – 19.12.2017
04.01 – 06.04.2018
07.04 – 30.06.2018
01.07 – 30.09.2018
Cena od osoby w USD
01.10 – 20.12.2018
9dni/7nocy
16dni/14 nocy
9 dni/7 nocy
16dni/14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1110
2170
1330
2605
Osoba w pokoju 1-osobowym
2010
3970
2450
4845
CENA ZAWIERA:
transfer lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie śniadania, opiekę
anglojęzycznego reprezentanta kontrahenta na miejscu, ubezpieczenie NW, KL, choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Curacao – Warszawa ( z przesiadką) w cenie od 3500 zł( w terminie 21.0819.12.2017; 04.01-30.06.2018 ; 21.08-20.12.2018) oraz od 3900 zł (w terminie 01.08- 20.08.2017; 01.07-20.08.2018), wydatków własnych,
napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany
przelot)
3. Oferta dla dziecka w wieku 0- 12 lat przygotowywana na zapytanie. Zniżka dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych.
4. Przy rezerwacji należy wpłacić 50% kosztów hotelu oraz koszt biletu lotniczego.

GWADELUPA
KOD: GPELR LANGLEY RESORT FORT ROYAL
Wyloty z Warszawy

*** BB
20.10-15.12.2017

Cena od osoby w EUR
Osoba w pokoju 2-osobowym
Cena od osoby w EUR

9 dni / 7 nocy
535

16 dni / 14 nocy
1010

05.01-19.04.2018

20.04-15.12.2018

9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
700
1325
555
1030
Osoba w pokoju 1-osobowym
1205
2325
965
1850
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, śniadania, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, ubezpieczenie od NW i KL,
chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Gwadelupa – Warszawa (w kwocie 2690 zł – w zależności od okresu), dodatkowego
wyżywienia, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2% , składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.
3. Pobyt w hotelu minimum 3 noce.
4. Hotel jest zamknięty w okresie 19.08-18.10.2018
5. Na miejscu obowiązkowy podatek miejski do zapłaty w hotelu 0,8 EUR/noc/os.

LA CREOLE BEACH HOTEL & SPA **** BB
KOD: GPECB
Wyloty z Warszawy codziennie
Cena od osoby w EUR

07.01-21.04.2018
22.04-05.11.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
960
1830
800
1500
Osoba w pokoju 1-osobowym
1510
2920
1235
2375
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, śniadania, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, ubezpieczenie NW i KL,
chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Gwadelupa – Warszawa (w kwocie 2690 zł – w zależności od okresu),
dodatkowego wyżywienia, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której
został zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.
3. Pobyt w hotelu minimum 4 noce.
4. Obowiązkowy podatek miejski do zapłaty w hotelu 2,25 EUR/os./noc.

KOD: GPEMH MAHOGANY HOTEL & RESIDENCE **** BB
Wyloty z Warszawy codziennie
Cena od osoby w EUR

07.01-21.04.2018
22.04-05.11.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
960
1830
800
1500
Osoba w pokoju 1-osobowym
1510
2920
1235
2375
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, śniadania, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, ubezpieczenie NW i KL,
chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Gwadelupa – Warszawa (w kwocie 2690 zł – w zależności od okresu),
dodatkowego wyżywienia, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2% , składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której
został zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.
3. Pobyt w hotelu minimum 4 noce.
4. Obowiązkowy podatek miejski do zapłaty w hotelu 2,25 EUR/os./noc.

LA TOUBANA HOTEL & SPA **** BB
KOD: GPELT
Wyloty z Warszawy codziennie
Cena od osoby w EUR

07.01-30.04.2018

01.05-05.11.2018

9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1420
2745
995
1910
Osoba w pokoju 1-osobowym
2415
4745
1675
3270
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, śniadania kontynentalne, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy,
ubezpieczenie NW i KL, chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Gwadelupa – Warszawa (w kwocie 2690 zł – w zależności od okresu),
dodatkowego wyżywienia, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2% , składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której
został zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.
3. Pobyt w hotelu minimum 6 nocy w okresie 26.12-01.01.17 i 10-28.02.2018.
4. Obowiązkowy podatek miejski do zapłaty w hotelu 2,25 EUR/os./noc.

MARTYNIKA
KOD: MABAK BAKOUA HOTEL **** - BB
Wyloty z Warszawy codziennie

01.11 – 22.12.2017
03.01 – 15.04.2018
16.04 – 05.05.2018
9 dni / 7 nocy
16 dni / 14 nocy 9 dni / 7 nocy 16dni/14nocy 9dni/7 nocy 16dni/14nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
790
1485
830
1560
1065
2030
Osoba w pokoju 1-osobowym
1475
2850
1545
3000
2020
3945
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, wyżywienie śniadania, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, ubezpieczenie NW,
KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- Martynika - Warszawa ( z przesiadką) w cenie od 2660 zł/os. w okresie 08.0530.06.2017; 21.08-22.12.2017, od 3060 zł/ os. w okresie 01.07-20.08.2017, od 2500 zł/os. w okresie 03.01-30.06.2018, 21.08-21.12.2018
oraz od 2900 zł/os. w terminie 01.07-20.08.2018, podatku turystycznego płatnego na miejscu – 1,35€ /os. za dzień, wydatków własnych,
napiwków, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, opcjonalnej dopłaty do opcji wyżywienia HB ( 2 posiłki dziennie) oraz
FB ( 3 posiłki dziennie), składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. W Paryżu następuje zmiana lotniska z Charles de Gaulle na Orly we własnym zakresie ( z biletem lotniczym Air France shuttle bus
bezpłatnie). Należy odebrać bagaż i nadać go ponownie.
Cena od osoby w EUR

06.05-31.10.2018

ST. LUCIA
KOD: SLRLT

SANDALS REGENCY LA TOC GOLF RESORT & SPA – ALL INCLUSIVE

Wyloty z Warszawy w piątki i soboty, powroty w soboty i niedziele

20.05 – 22.12.2017
03.01 – 23.03.2018
24.03 – 22.12.2018
10 dni / 7 nocy
17 dni/ 14 nocy
10 dni / 7 nocy
17 dni / 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1900
3795
1950
3900
Osoba w pokoju 1-osobowym
RQ
RQ
RQ
RQ
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie All inclusive, ubezpieczenie
NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- St. Lucia- Warszawa (z noclegiem w Kanadzie) w cenie od 3207 zł/os.( w okresie
od 20.05-21.06.2017; 23.08-22.12.2017), od 4607zł/os. ( w okresie 22.06-22.08.2017), od 3080 zł/os. ( w okresie 03.01-30.06.2018, 21.0821.12.2018), oraz od 3480 zł/os. ( w terminie 01.07-20.08.2018, 22-31.12.2018), wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, noclegu w Kanadzie ( Toronto) około 110$/os. , składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13
zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Pobyt w hotelu minimum 3 noce.
4. Przy przelotach przez Kanadę obywatele polscy muszą posiadać paszport biometryczny. Należy również wypełnić on-line formularz eTA
(elektroniczna autoryzacja wjazdu) płatny 7 CAD (dolarów kanadyjskich).
5. Konieczny jest nocleg w Toronto. Orientacyjny koszt noclegu ze śniadaniem w hotelu 4* przy lotnisku oraz transferu wynosi 110$/ os.
Cena od osoby w USD

KOD: SLSHB

SANDALS HALCYON BEACH – ALL INCLUSIVE

Wyloty z Warszawy w piątki i soboty, powroty w soboty i niedziele

20.05 – 22.12.2017
03.01 – 23.03.2018
24.03 – 22.12.2018
10 dni / 7 nocy
17 dni/ 14 nocy
10 dni/ 7 nocy
17 dni/ 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1690
3375
1820
3635
Osoba w pokoju 1-osobowym
RQ
RQ
RQ
RQ
CENA ZAWIERA: transfer: lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie All inclusive, ubezpieczenie
NW, KL w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- St. Lucia- Warszawa (z noclegiem w Kanadzie) w cenie od 3207 zł/os.( w okresie
od 20.05-21.06.2017 ; 23.08-22.12.2017),od 4607zł/os. ( w okresie 22.06-22.08.2017), od 3080 zł/os. ( w okresie 03.01-30.06.2018, 21.0821.12.2018), oraz od 3480 zł/os. ( w terminie 01.07-20.08.2018, 22-31.12.2018), wydatków własnych, napiwków, dobrowolnego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, noclegu w Kanadzie ( Toronto) około 110$/os., składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13
zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Pobyt w hotelu minimum 3 noce.
4. Przy przelotach przez Kanadę obywatele polscy muszą posiadać paszport biometryczny. Należy również wypełnić on-line formularz eTA
(elektroniczna autoryzacja wjazdu) płatny 7 CAD (dolarów kanadyjskich).
5. Konieczny jest nocleg w Toronto. Orientacyjny koszt noclegu ze śniadaniem w hotelu 4* przy lotnisku oraz transferu wynosi 110$/ os.
Cena od osoby w USD

KOD: SLJCM ST JAMES CLUB MORGAN BAY

**** - ALL INCLUSIVE

Wyloty z Warszawy w piątki i soboty, powroty w soboty i niedziele

16.10 – 20.12.2017
01.05 – 23.05.2018
24.05 – 31.05.2018
01.06 – 14.07.2018
03.01 – 25.01.2018
Cena od osoby w USD
15.07 – 25.08.2018
26.08 – 15.10.2018
16.10 – 20.12.2018
10 dni / 7 nocy 17 dni /14 nocy 10 dni / 7 nocy 17 dni /14 nocy 10 dni / 7 nocy 17 dni /14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1230
2380
1125
2170
1460
2835
Osoba w pokoju 1-osobowym
1815
3555
1660
3240
2265
4445
26.01 – 24.02.2018
25.02 – 06.04.2018
07.04 – 30.04.2018
Cena od osoby w USD
10 dni / 7 nocy 17 dni / 14 nocy 10 dni / 7 nocy 17 dni/ 14 nocy 10 dni / 7 nocy 17 dni/ 14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1745
3415
1650
3220
1150
2225
Osoba w pokoju 1-osobowym
2725
5375
2570
5060
1695
3310
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy, wyżywienie All Inclusive, ubezpieczenie
NW, KL, w tym choroby przewlekłe i bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego na trasie Warszawa- St.Lucia- Warszawa (z noclegiem w Kanadzie) w cenie od 3207 zł/os.( w okresie
od 26.05-21.06.2017 oraz 23.08.2017 – 30.04.2018), od 4607 zł/os. ( w okresie 22.06-22.08.2017), od 3080 zł/os. (w okresie 03.0130.06.2018, 21.08-21.12.2018), oraz od 3480 zł/os. ( w okresie 01.07-20.08.2018, 22031.12.2018), wydatków własnych, napiwków,
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%, noclegu w Kanadzie ( Toronto) około 110$/os., składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku
niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą.
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został
zarezerwowany przelot).
3. Przy przelotach przez Kanadę obywatele polscy muszą posiadać paszport biometryczny. Należy również wypełnić on-line formularz eTA
(elektroniczna autoryzacja wjazdu) płatny 7 CAD (dolarów kanadyjskich).
4. Konieczny jest nocleg w Toronto. Orientacyjny koszt noclegu ze śniadaniem w hotelu 4* przy lotnisku oraz transferu wynosi 110$/ os.

ST. MARTIN
GRAND CASE BEACH
KOD: SMGCB
Wyloty z Warszawy codziennie

**** BB – TYLKO DLA DOROSŁYCH
01.11-21.12.2017

Cena od osoby w USD

16 dni /
14 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
1130
2190
Osoba w pokoju 1-osobowym
2180
4290
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, wyżywienie wg oferty hotelu, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy,
ubezpieczenie NW i KL, chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Saint Martin – Warszawa (w kwocie min. 2890 zł/os.), napiwków, dobrowolnego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2% , składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której
został zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.
3. Pobyt w hotelu minimum 5 nocy.
9 dni / 7 nocy

KOD: SMSMB SONESTA MAHO BEACH & CASINO **** ALL INCLUSIVE
Wyloty z Warszawy codziennie
17.04-21.12.2017
Cena od osoby w USD
9 dni / 7 nocy

16 dni / 14 nocy

Osoba w pokoju 2-osobowym
1830
3590
Dziecko 2- 12 lat z 2 os dorosłymi
415
755
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, wyżywienie wg oferty hotelu, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy,
ubezpieczenie NW i KL, chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Saint Martin – Warszawa (w kwocie min. 2890 zł/os.), napiwków, dobrowolnego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2% , składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której
został zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.
3. Pobyt w hotelu minimum 5 nocy.
5. Oferta dla dziecka 0- 5 lat przygotowywana na zapytanie.

SONESTA GREAT BAY & CASINO **** ALL INCLUSIVE – TYLKO DLA DOROSŁYCH
KOD: SMSGB
Wyloty z Warszawy codziennie
Cena od osoby w USD

17.04-21.12.2017
9 dni / 7 nocy

16 dni / 14 nocy

Osoba w pokoju 2-osobowym
2060
4050
Osoba w pokoju 1-osobowym
3580
7095
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, wyżywienie wg oferty hotelu, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy,
ubezpieczenie NW i KL, chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Saint Martin – Warszawa (w kwocie min. 2890 zł/os.), napiwków, dobrowolnego
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2% , składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której
został zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.
3. Pobyt w hotelu minimum 5 nocy.

KOD: STMBBB BLUE BAY BEACH *** BB
Wyloty z Warszawy codziennie
06.11 – 22.12.2017
20.10 – 05.11.2017
Cena od osoby w EUR

07.01 – 30.04.2018

01.05 – 19.10.2018

9 dni/7nocy 16dni/14nocy 9 dni/7 nocy 16dni/14nocy 9 dni/7 nocy 16dni/14nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
760
1430
785
1480
675
1255
Osoba w pokoju 1-osobowym
1310
2530
1355
2620
1135
2180
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, wyżywienie śniadania, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy,
ubezpieczenie NW i KL, chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Saint Martin – Warszawa (w kwocie od 3195 zł/os.), opcjonalnej dopłaty do
wyżywienia typu HB 25$/os. za dzień, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%,
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os. , podatku 3EUR/ os. za dzień ( płacony w hotelu)
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której
został zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.

LE BEACH HOTEL **** BB HOTEL DLA DOROSŁYCH (16+)
KOD: SMLEB
Wyloty z Warszawy codziennie
06.11 – 15.12.2017
30.04 – 21.05.2018
06.01 – 29.04.2018
Cena od osoby w EUR
27.10 – 09.11.2018

22.05 – 26.10.2018

9 dni/7nocy 16dni/14nocy 9 dni/7 nocy 16dni/14nocy 9 dni/7 nocy 16dni/14nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
745
1395
835
1576
700
1305
Osoba w pokoju 1-osobowym
1100
2105
1265
2435
1025
1960
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko- hotel- lotnisko, wyżywienie śniadania, zakwaterowanie w hotelu przez 7 lub 14 nocy,
ubezpieczenie NW i KL, chorób przewlekłych i bagaż, opiekę anglojęzycznego reprezentanta na miejscu.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa– Saint Martin – Warszawa (w kwocie od 3195 zł/os.), opcjonalnej dopłaty do
wyżywienia typu HB 25$/os. za dzień, napiwków, wydatków własnych, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2%,
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os.
UWAGI:
1. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu obowiązuje dopłata do biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której
został zarezerwowany przelot).
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku ni
dostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej- za odpowiednią dopłatą.
3. Hotel dla dorosłych ( 16+)

