
EUROPA - WŁOCHY   CENNIK 2019 

TRADE & TRAVEL COMPANY SP. Z O.O. 1 

 
WYCIECZKI PIESZE 

 
Kod: SARDYNIA 8 DNI/ 7 NOCY  

Wyloty z Warszawy  

 
Ceny za osobę w EUR 

15.03-14.04.2019 
14.04-17.05.2019 
03.10-03.11.2019 

17.05-31.05.2019 
16.09-03.10.2019 

31.05-19.06.2019 
08.09-16.09.2019 

Osoba w pokoju 2-os  790  830 880 930 
Osoba w pokoju 1-os  900    940 990 1040 
CENA ZAWIERA: wszystkie niezbędne transfery łącznie z transferem z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu 4* przez 7 nocy, wyżywienie zgodnie z 
ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż 

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa – Olbia – Warszawa w cenie od 1200 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków. 

UWAGI:  
1. Wyjazdy w terminie 19.06-08.09.2019 na zapytanie.  

2. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w 
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej 
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej 
wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu 
lotniczego, również zagranicznego 
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 3,2% kosztu imprezy.  

 
 
Kod: CINQUE TERRE 6 DNI/ 5 NOCY  

Wyloty z Warszawy  

 
Ceny za osobę w EUR 

21.03-18.04.2019 
15.09-06.10.2019 

28.04-06.06.2019 06.06-15.06.2019 06.10-03.11.2019 

Osoba w pokoju 2-os  490 510 540 455 
Osoba w pokoju 1-os  615    620 665 575 
CENA ZAWIERA: wszystkie niezbędne transfery łącznie z transferem z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu 3* przez 5 nocy, wyżywienie zgodnie z 
ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż 

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa – Genua – Warszawa w cenie od 1100 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, 
napiwków. 

UWAGI:  
1. Wyjazdy w terminach 18.04.2019-28.04.2019 i 15.06.2019-15.09.2019 na zapytanie.  

2. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w 
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej 
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej 
wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu 
lotniczego, również zagranicznego 
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 3,2% kosztu imprezy.  

 
Kod: SYCYLIA I WYSPY LIPARYJSKIE 8 DNI/ 7 NOCY  

Wyloty z Warszawy  

 
Ceny za osobę w EUR 

28.03-18.04.2019 
11.10-03.11.2019 

18.04-05.05.2019 
29.05-10.06.2019 
15.09-11.10.2019 

05.05-29.05.2019 

Osoba w pokoju 2-os  940 995 976 
Osoba w pokoju 1-os  1 065 1120 1100 
CENA ZAWIERA: wszystkie niezbędne transfery łącznie z transferem z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu 3* przez 7 nocy, wyżywienie zgodnie z 
ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż 

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa – Kitania – Warszawa w cenie od 1000 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, 
napiwków. 

UWAGI:  
1. Wyjazdy w terminach 10.06.2019-15.09.2019 na zapytanie.  

2. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w 
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej 
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej 
wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu 
lotniczego, również zagranicznego 
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 3,2% kosztu imprezy.  

 
 
 
 



EUROPA - WŁOCHY   CENNIK 2019 

TRADE & TRAVEL COMPANY SP. Z O.O. 2 

 
Kod: JEZIORO GARDA 6 DNI/ 5 NOCY  

Wyloty z Warszawy  

 
Ceny za osobę w EUR 

21.03-18.04.2019 
21.10-03.11.2019 

18.04-05.05.2019 
06.06-07.07.2019 
09.09-07.10.2019 

05.05-06.06.2019 
07.10-21.10.2019 

07.07-09.09.2019 

Osoba w pokoju 2-os  370 490 435 540 
Osoba w pokoju 1-os  485 600 545 650 
CENA ZAWIERA: wszystkie niezbędne transfery łącznie z transferem z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu 3* przez 5 nocy, wyżywienie zgodnie z 
ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż 

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa – Werona – Warszawa w cenie od 1000 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, 
napiwków. 

UWAGI:  
1. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w 
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej 
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej 
wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu 
lotniczego, również zagranicznego 
2. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 3,2% kosztu imprezy.  

 
Kod: WYBRZEŻE AMALFI 8 DNI/ 7 NOCY  

Wyloty z Warszawy  

 
Ceny za osobę w EUR 

02-18.04.2019 
06.10-03.11.2019 

18.04-05.05.2019 
05.05-02.06.2019 

02-29.06.2019 
08.09-06.10.2019 

Osoba w pokoju 2-os  910 940 1125 995 
Osoba w pokoju 1-os  1 060 1090 980 1145 
CENA ZAWIERA: wszystkie niezbędne transfery łącznie z transferem z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu  4*przez  7 nocy, wyżywienie zgodnie z 
ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż 

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa – Neapol – Warszawa w cenie od 500 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, 
napiwków. 

UWAGI:  
1. Wyjazdy w terminach 29.06.2019-08.09.2019 na zapytanie. 
2. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w 
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej 
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej 
wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu 
lotniczego, również zagranicznego 
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 3,2% kosztu imprezy.  

 
 


