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N – PODRÓŻ
RMF DRAGO
S MO KA
DO PASZCZY

ENERGYLANDIA to naj nowocześniej szy Park Rozrywki
w Polsce, gwarantuj ący naj lepszą zabawę dla całych rodzin!
Znaleźć tu można 5 stref z atrakcj ami podzielonymi na:

Na Gości czeka całodniowa zabawa na 35 hektarach
powierzchni, na któ rych odnaleźć można aż 75 atrakcj i na
czele z 15 Roller Coasterami:

• Baj kolandię dla naj młodszych,
• Strefę Familij ną, któ ra integruj e we wspólnym spędzaniu
czasu całej rodziny,
• Strefę Ekstremalną, dedykowaną wszystkim głodnym
wrażeń i wysokiej dawki adrenaliny,
• Strefę Wodną – Big Milk Water Park i Tropical Fun,
• Smoczy Gród – niesamowite miej sce, wyglądaj ące j ak
miasteczko z magicznej krainy,

• HYPERION – Mega Coaster nr 1 w Europie,
• SPEED – naj wyższy i naj szybszy na świecie Water Coaster,
• ZADRA – naj wyższy na świecie Wooden Coaster.

a wszystko to dostępne, j ak inne atrakcj e, w cenie j ednego
biletu wstępu do Parku.

W Parku dostępne są także atrakcj e dla maluszków od 2. roku
życia.
Poza atrakcj ami w Parku Rozrywki zobaczyć można
spektakularne pokazy kaskaderskie, a także artystyczne
występy tancerzy, cyrkowców czy akrobatów.

7
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Rebus na rozgrzewkę.
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Rozwiąż następny
rebus i poznaj nazwę
j ednej z atrakcj i
ENERGYLANDII.
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J.

POKOLORU

ALBANIA DURRËS/GOLEM

mi ejs ce na no ta tk i

✿

wakacje z rodziną
✿ w spokojnym Golem
✿ bezpośrednio
przy plaży
✿ duży basen i siłownia
✿ przestronne pokoje
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★★ ★ ★ ★

Hotel Grand Blue Fafa
TIABLUE

Elegancki i nowoczesny, jest doskonałą propozycją na
wakacje w gronie rodziny i przyjaciół. Położony bezpośrednio
przy piaszczystej plaży z bezpłatnym serwisem, oferuje
przestronne i komfortowe pokoje z widokiem na morze.
Głównym punktem hotelu jest duży, fantazyjny basen
z tarasem słonecznym, a na najmłodszych wczasowiczów
czeka brodzik i plac zabaw. W obiekcie są 2 restauracje i 2 bary,
a na terenie całego hotelu można korzystać z bezpłatnego
internetu bezprzewodowego. Oto idealne miejsce na pełen
relaks w spokojnym, słonecznym Golem.
POŁOŻ ENIE: w GOLEM, ok. 10 km od Durrës, ok. 40 km od lotniska
w Tiranie, przystanek autobusowy ok. 700 m od hotelu.
PLAŻA: publiczna, wydzielona część dla gości hotelu, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis
plażowy.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, otwarty w czerwcu 2018 r., 360 pokoi,
3 budynki, 6 pięter, 5 wind, 2 restauracje, w ty m à la carte, 2 bary,
internet bezprzewodowy.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej
lub 2 dzieci), ok. 30 m2, klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon, boczny widok
na morze; dostępny również j unior suite.
SPORT I ROZRYWKA: basen, siłownia.
DLA DZIECI: foteliki w restauracj i, łóżeczko dla dziecka do 2 lat,
wydzielona część w basenie, brodzik z wodnym placem zabaw.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 12 lat i 2. dziecko do 6 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

21 75 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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ALBANIA DURRËS/GOLEM

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinna zabawa
✿�nowoczesny i elegancki
✿�przy piaszczystej plaży
✿ Żagiel Itaki

14

✚
★
★★ ★

Hotel Fafa Premium
TIAMELP

Hotel w odsłonie premium. Położony w pobliżu siostrzanego
hotelu Meli Holiday, zaprojektowany z dbałością o detale,
bezpośrednio przy piaszczystej plaży z bezpłatnym serwisem.
Blisko stąd także do centrum Golem ze sklepami
i restauracjami. Do dyspozycji Gości jest duży basen,
restauracja z kuchnią albańską i międzynarodową oraz bar
serwujący różnorodne napoje – zarówno one, jak i posiłki
dostępne są w wygodnej formule all inclusive. Oto świetne
miejsce na przyjemne wakacje w Albanii. W 2020 r. hotel
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych
usług.
POŁOŻ ENIE: w dzielnicy turystycznej Mali Robit, ok. 2 km
od GOLEM, ok. 40 km od lotniska w Tiranie, przystanek autobusowy
ok. 2 km od hotelu.
PLAŻA: publiczna, wydzielona strefa hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, otwarty w czerwcu 2016 r., 135 pokoi,
1 budynek, 6 pięter, 4 windy, restauracja, 2 bary, w tym przy plaży,
internet bezprzewodowy w lobby.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 25 m²,
klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon
lub taras; dostępny również j unior suite.
SPORT I ROZRYWKA: basen.
DLA DZIECI: foteliki w restauracj i, łóżeczko dla dziecka do 2 lat.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 12 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

2 054 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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Policz, ile postaci Leosia, Energusia,
Sissi i Bartusia znaj duj e się na
poniższym obrazku.
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DOKOŃCZ RYSUNEK
ENERGUSIA I POKOLORUJ.

A

Znaj dź 7 różnic między obrazkami A i B.

B
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BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG

mi ejs ce na no ta tk i
✿

rodzinny wypoczynek
✿ tętniące życiem
miasteczko
✿�blisko sklepy,
restauracje, bary
✿ profesjonalna obsługa
✿ ciekawe animacje
dla dzieci i dorosłych
✿ Żagiel Itaki
20

Hotel Wela

★★ ★ ★

BOJWELA

Sympatyczny i zadbany, lubiany za wakacyjną atmosferę
i dobry serwis. Hotel leży tylko kilka kroków od pięknej
piaszczystej plaży. Do tętniącego życiem centrum kurortu
można dojść spacerem w około 20 minut. Hotel oferuje wiele
atrakcji dla dorosłych i dla dzieci, animatorzy zapraszają
do wspólnej zabawy. Funkcjonalnie urządzone pokoje
wyposażone są we wszystkie niezbędne udogodnienia.
W 2020 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość
świadczonych usług.

POŁOŻ ENIE: ok. 1,5 km od centrum SŁONECZNEGO BRZEGU,
ok. 9 km od Nesebaru, ok. 30 km od lotniska w Burgas, ok. 120 km
od lotniska w Warnie.
PLAŻA: publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza,
ok. 250 m hotelu, przejście przez ulicę, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, zbudowany w 2004 r. (budynek główny), nowa część w 2012 r., 150 pokoi, 2 budynki, 6 pięter, 5 wind,
2 restauracje, w tym główna, 5 barów, w tym noc ny i przy basenie,
internet bezprzewodowy w holu.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek
dla dzieci), ok. 28 m², klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizor, lodówka/minibar, balkon; dostępny również pokój
superior.
SPORT I ROZRYWKA: basen, animacje, minigolf, centrum �tness,
masaże.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, wydzielona część w basenie, pokój i plac zabaw, animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 7 lat
✿�Wi-Fi

cena od

1909 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ SUPERIO R
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG

mi ejs ce na no ta tk i

✿

wakacje z dziećmi
✿ 4 baseny, 3 brodziki
✿�zjeżdżalnie
✿ w centrum kurortu
✿ przy piaszczystej plaży
✿ sieć Meliá

22

✚
★
★★ ★

Hotel Meliá Sunny
Beach
BOJMELI

Wysoki standard hotelu należącego do światowej sieci
Meliá, doskonała jakość świadczonych usług, położenie
zapewniające łatwy dostęp do wszelkich rozrywek
wakacyjnego kurortu sprawiają, że pobyt w tym hotelu
to świetny wybór dla wszystkich szukających komfortowego
i aktywnego wypoczynku.
POŁOŻ ENIE: w centrum SŁONECZNEGO BRZEGU, ok. 1,5 km
od Action Aquapark, ok. 5 km od Nesebaru, ok. 30 km od lotniska
w Burgas, ok. 95 km od lotniska w Warnie, przystanek autobusowy
ok. 200 m od hotelu.
PLAŻA: publiczna, piaszczysta, długa i szeroka, łagodne zejście
do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, ok. 70 m od
hotelu, dojście ulicą, serwis plażowy na wydzielonym odcinku plaży
ok. 250 m od hotelu, bar objęty all inclusive.
HOTEL: czterogwiazdkowy, zbudowany w 2005 r., odnowiony
na przełomie 2019/2020 r., 1013 pokoi, 3 budynki, 8-9 pięter,
4 windy, 4 restauracje, 6 barów, w tym 3 lobby bary (1 w każdym
budynku) i snack bar przy basenie, internet bezprzewodowy
w lobby i przy basenie.
POKÓJ: standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 37 m²,
klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, sejf, minibar,
balkon; dostępne również pokoje: standardowy z widokiem
na basen i rodzinny .
SPORT I ROZRYWKA: 4 baseny, w tym basen kryty, 2 zjeżdżalnie,
siłownia, animacje, centrum spa, sporty wodne.
DLA DZIECI: foteliki w restauracj i, łóżeczko dla dziecka do 2 lat,
3 brodziki, w tym 1 ze zjeżdżalnią, 2 place zabaw, miniklub
(4-8 lat), maksiklub (8-12 lat), teenieklub (powyżej 12 lat),
minidisco, animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 13 lat, 2. dziecko do 7 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

2 62 9 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ RODZIN NY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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BUŁGARIA KAWARNA / TOPOLA

mi ejs ce na no ta tk i
✿

wakacje z dziećmi
✿ przestronne apartamenty
✿ bogate zaplecze
sportowo-rekreacyjne
✿ Action Park i aquapark
z mnóstwem atrakcji
✿ Żagiel Itaki
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✚
★
★★ ★

Hotel Topola Skies
Resort & Aquapark
VARTOPO/VARTOPS

Położony na kli�e, ceniony jest za miłą obsługę oraz bogate
zaplecze sportowo-rekreacyjne i animacyjne. Z basenu
typu in�nity i am�teatru roztacza się piękny panoramiczny
widok na morze. Na urokliwą plażę można przespacerować
się ścieżką ekologiczną lub dojechać bezpłatnym busem
hotelowym. W hotelu eleganckie pokoje superior w nowej
części i przestronne, dobrze wyposażone apartamenty.
Dzieciaki ucieszą się z aquaparku ze zjeżdżalniami, sztuczną
falą i wodnym zamkiem. W 2020 r. hotel otrzymał ŻAGIEL
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: na kli�e, ok. 1 km od centrum TOPOLI, ok. 6 km
od centrum Kawarny, ok. 36 km od Złotych Piasków, ok. 65 km
od lotniska w Warnie, ok. 165 km od lotniska w Burgas, przystanek
autobusowy ok. 1,5 km od hotelu, trans port hotelowy do Kawarny.
PLAŻA: Topola, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza,
dno miejscami kamieniste, zalecane obuwie ochronne, ok. 1-1,5 km
od hotelu, dojazd hotelowym busem lub dojście ścieżką ekologiczną lub drogą, serwis plażowy, bar.
HOTEL: czterogwiazdkowy, zbudowany w 2012 r., budy nek
z restauracją, oraz 3 budynki z apartamentami, 160 pokoi, 3 piętra,
nowa część hotelowa z pokojami superior otwarta w 2018 r., 193
pokoje, 3 piętra, 4 windy, 2 restauracje, 5 barów, w tym przy basenach, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: superior: w nowej części hotelowej, 2-os. (możliwość
1 dostawki), ok. 35 m², klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty,
balkon; dostępne również pokoje: superior z bocznym lub frontalnym widokiem na morze, apartament i apartament superior.
SPORT I ROZRYWKA: 4 baseny, aquapark, Action Park, kort tenisowy, siłownia, animacje, centrum spa, 3 pola golfowe w odległości
1-10 km od hotelu.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, wydzielona część w basenie, pokój i plac zabaw, miniklub
(4-12 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis

✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 12 lat
✿�Wi-Fi
✿�bus na plażę
✿ wstęp do aquaparku
✿ Action Park

cena od

2239 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ SUPERI OR

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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Pomóż Energusiowi
odnaleźć przyj aciół:
Leosia, Sissi
i Bartusia.
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Połącz kropki i sprawdź, który z bohaterów
ENERGYLANDII kryj e się na obrazku.
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GRECJA KORFU/AGIOS SPIRYDON

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinne wakacje
✿ animacje dla dorosłych
i dzieci
✿ widok na Albanię
✿ urozmaicone posiłki
✿ Żagiel Itaki
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✚
★
★★ ★

Hotel Mareblue Beach
CFUBLUE

Jeżeli marzysz o radosnych, aktywnych i relaksujących
wakacjach, tutaj spełnisz swoje marzenia, bo to jest hotel dla
Ciebie! Świetnie wkomponowany w krajobraz, w ogromnym
ogrodzie, z cudownym widokiem na morze i leżącą na
przeciwległym brzegu Albanię. Nowoczesny i zadbany,
oferuje wysoki poziom usług i urządzone ze smakiem pokoje,
a wyśmienita kuchnia oraz bogaty program rozrywkowy są
gwarancją udanego wypoczynku. W 2020 r. hotel otrzymał
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: w miejscowości AGIOS SPIRYDON, ok. 8 km
od Kassiopi, ok. 5 km od Acharavi, ok. 35 km od miasta Korfu,
ok. 36 km od lotniska na Korfu, bus hotelowy (Acharavi, Kassiopi,
Korfu, Sidari).
PLAŻA: Agios Spirydon, w 2 zatoczkach, publiczna, piaszczysta,
ok. 80 m od hotelu, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, odnowiony w 2019 r., 381 pokoi,
17 budynków, 1-2 piętra, 2 restauracje, pizzeria, 2 bary, internet
bezprzewodowy w lobby, kawiarenka internetowa.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 25 m²,
klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, telefon, lodówka,
zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon lub taras, widok na basen,
ogród lub morze; dostępne również pokoje: deluxe i rodzinny .
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, kort tenisowy, siłownia, animacje.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, brodzik, plac zabaw, miniklub (4- 12 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 14 lat
✿�Wi-Fi

cena od

25 79 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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GRECJA KORFU/MORAITIKA

mi ejs ce na no ta tk i

✿

dla rodzin z dziećmi
✿ baseny ze zjeżdżalniami
✿�miniaquapark , minik lub
✿ funkcjonalne pokoje
✿ bar na plaży
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★★ ★

✚

Hotel Messonghi Beach
Holiday Resort
CFUMESS

Typowo wakacyjny kompleks, położony bezpośrednio przy
plaży, to doskonały pomysł na rodzinne wakacje. Idealny
dla rodzin z dziećmi, oferuje bogate zaplecze sportoworekreacyjne i popularną formułę all inclusive. Świetne
baseny dla dorosłych i dzieci ze zjeżdżalniami zapewnią
rozrywkę na cały dzień. Dla najmłodszych przygotowano
miniklub prowadzony przez profesjonalnych animatorów.
W restauracjach serwowane są smaczne posiłki kuchni
międzynarodowej, na miejscu znajduje się również kilka
barów, w tym bar na plaży. Do dyspozycji Gości jest także
boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy.
POŁOŻ ENIE: ok. 300 m od centrum MORAITIKA, ok. 500 m
od Messonghi, ok. 22 km od miasta Korfu, ok. 21 km od lotniska
na Korfu, przystanek autobusowy przy hotelu (Korfu).
PLAŻA: Moraitika, publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście
do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy, bar objęty
all inclusive.
HOTEL: trzygwiazdkowy, odnowiony w 2018 r., 967 pokoi, 8 budynków i kilkanaście bungalowów, 2-5 pięter, w budynku Riverside
znajdują się po koj e: superior i rodzinne superior o podwyższonym
standardzie; winda w budynku głównym i budynku Riverside,
2 restauracje, w tym 1 z barem przy plaży, bar w lobby, internet
bezprzewodowy w lobby, punkt internetowy.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 19 m²,
klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, telefon, lodówka,
internet bezprzewodowy, balkon lub taras, widok na ogród lub
basen; dostępne również pokoje: rodzinny, superior rodzinny,
comfort family, superior, superior z widokiem na morze.
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, w tym z 3 zjeżdżalniami,
3 korty tenisowe, siłownia, dyskoteka, animacj e, centrum spa,
sporty wodne, centrum nurkowe.
DLA DZIECI: foteliki w restauracj i, łóżeczko dla dziecka do 2 lat,
2 brodziki, miniaquapark: basen ze zjeżdżalnią i grzybki wodne,
pokój i plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 11 lat

cena od

2219 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ SUPERI OR
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być
dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.
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GRECJA KRETA/CHANIA

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinny wypoczynek
✿ basen dla dzieci
ze zjeżdżalniami
✿ funkcjonalne pokoje
i apartamenty
✿�dobra kuchnia
✿ pomocna obsługa
✿ Żagiel Itaki
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★★ ★ ★

Hotel Sirios Village
CHQSIRO

Pięknie położony na łagodnym wzniesieniu schodzącym
do morza, wśród zieleni i kwiatów wypielęgnowanego
ogrodu z trawnikami i egzotycznymi roślinami o powierzchni
2,7 ha. Zadbany i świetnie prowadzony, oferuje doskonałe
warunki wypoczynku dla całej rodziny, jest także wspaniałym
miejscem na wakacje w gronie przyjaciół. Profesjonalna
obsługa i sympatyczna atmosfera gwarantują spełnienie
wakacyjnych marzeń. Tylko kilka kilometrów od pełnej życia
i rozrywek Chanii, jednego z najpiękniejszych miast na Krecie.
W 2020 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość
świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: w miejscowości Kato Daratso, ok. 300 m od centrum,
ok. 4 km na zachód od CHANII, ok. 15 km od lotniska w Chanii,
ok. 150 km od lotniska w Heraklionie, przystanek autobusowy
ok. 300 m od hotelu.
PLAŻA: publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza,
ok. 400 m od hotelu, dojście przez ulicę, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, odnowiony w 2014 r., 243 pokoje,
budynek główny i bungalowy, 1 piętro, winda w budynku głównym,
restauracja, 2 bary, internet bezprzewodowy w lobby.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek),
ok. 17-25 m², klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna,
lodówka, sejf, balkon lub taras, widok na ogród; dostępny
również apartament .
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, kort tenisowy, siłownia, sauna,
animacje, sporty wodne.
DLA DZIECI: foteliki w restauracj i, łóżeczko dla dziecka do 2 lat,
2 brodziki, basen ze zjeżdżalniami, plac zabaw, animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 14 lat
✿�Wi-Fi

cena od

2 707 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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GRECJA KRETA/IERAPETRA

mi ejs ce na no ta tk i

✿

polecany dla rodzin
✿ basen ze zjeżdżalniami
✿ piracki statek
✿�przy plaży
✿ blisko centrum Ierapetry
✿�regularnie odnawiany
✿ Żagiel Itaki
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✚
★
★★ ★

Hotel Petra Mare
HERPETM

Położony na południu wyspy, w miejscowości Ierapetra,
tuż obok plaży z bezpłatnym serwisem, do której można
zejść prosto z hotelowego basenu. Regularnie odnawiany,
ma wyjątkowo sympatyczną obsługę i przestronne pokoje.
Pozytywne opinie zawdzięcza przede wszystkim doskonale
przygotowanemu zapleczu dla dzieci: plac zabaw, miniklub
czy basen ze zjeżdżalniami i pirackim statkiem to dopiero
początek wakacyjnej przygody, bo na wszystkich czekają
jeszcze świetnie przygotowane animacje! Polecamy na
aktywne, rodzinne wakacje. W 2020 r. hotel otrzymał ŻAGIEL
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: : ok. 800 m od centrum IERAPETRY, ok. 100 km
od lotniska w Heraklionie, ok. 60 km od lotniska w Sitii, ok. 240 km
od lotniska w Chanii, przystanek autobusowy przed hotelem.
PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-żwirowa (ciemniejszy piasek), łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, regularnie odnawiany, ostatnia renowacja na przełomie 2018/2019 r., 227 pokoi, 1 budynek, 4 piętra,
3 windy, 4 restauracje: główna i 3 à la carte, 3 bary, w tym snack bar
przy basenie, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: superior: 2-os., ok. 24 m², klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon; dostępne również pokoje:
rodzinny superior i panoramic seaview .
SPORT I ROZRYWKA: basen, siłownia, animacje, sporty wodne.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, opiekunka, wypożyczalnia akcesoriów dla niemowląt, basen, zjeżdżalnie, statek piracki,
pokój i plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 13 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

3849 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ RODZIN NY SUPERI OR
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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GRECJA KOS/MASTICHARI

mi ejs ce na no ta tk i

✿

wakacje z dziećmi
✿ 5-os. pokoje rodzinne
✿ blisko pięknej plaży
✿ kort tenisowy
✿ animacje i miniklub
✿�3 bary
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★★ ★ ★

Hotel Hotel Gaia Royal
KGSGARO

Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Położony
w okolicy urokliwej miejscowości Mastichari, w przepięknym
zielonym ogrodzie, składa się z budynku głównego
i kilkunastu bungalowów. W nich znajdują się komfortowo
wyposażone pokoje standardowe i przestronne pokoje
rodzinne, które pomieszczą nawet pięć osób. Hotel proponuje
szeroki wachlarz aktywności sportowych nad basenami
i na przepięknej, piaszczystej plaży. Do dyspozycji Gości
3 bary oraz restauracja oferująca dania kuchni greckiej
i międzynarodowej.
POŁOŻ ENIE: ok. 5 km od centrum miejscowości MASTICHARI,
ok. 15 km od lotniska w Kos, przystanek autobusowy ok. 800 m
od hotelu.
PLAŻA: Mastichari, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście
do morza, ok. 100 m od hotelu, dojście drogą, serwis plażowy, bar.
HOTEL: czterogwiazdkowy, odnowiony w 2018 r.,
311 pokoi, budynek główny z kilkunastoma bungalowami, 2 piętra,
restauracja, 3 bary, w tym przy basenach, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 25 m²,
klimatyzowany, łazienka, internet bez przewodowy, telewizja
satelitarna, lodówka, sejf, balkon lub taras, widok na ogród
lub basen; dostępny również pokój rodzinny .
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, kort tenisowy, siłownia,
animacje, centrum spa w siostrzanym hotelu Gaia Palace.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, basen, miniklub (4-12 lat), pokój i plac zabaw, animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 14 lat

cena od

3 009 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ RODZIN NY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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GRECJA RODOS/FALIRAKI

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinne wakacje
✿ basen ze zjeżdżalniami
✿ kino dla dzieci
✿ tuż przy plaży
✿ blisko Faliraki
✿�Żagiel Itaki
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★★ ★ ★

Hotel Esperides Beach
Family Resort
RHOESPE

Położony w Faliraki, tuż przy plaży wyróżnionej certy�katem
Błękitna Flaga, oferuje bardzo dużo rozrywek dla dzieci.
Do dyspozycji najmłodszych Gości są 4 zjeżdżalnie, plac
zabaw i miniklub. Hotel wyróżnia świetna i różnorodna
kuchnia oraz bogata formuła all inclusive. W 2020 r. hotel
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych
usług.
POŁOŻ ENIE: w dzielnicy hotelowej, ok. 3 km od centrum FALIRAKI, ok. 15 km od lotniska na Rodos, przystanek autobusowy ok. 50 m
od hotelu.
PLAŻA: Faliraki, publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście
do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, bezpośrednio
przy hotelu, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, zadbany, całkowicie odnowiony
w 2007 r., 574 pokoje, budynek główny, 7 pięter i 2 budynki boczne,
4 i 6 pięter, 8 wind, 2 restauracje, 5 barów, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: standardowy w budynku głównym: 2-os. (możliwość
1 dostawki), ok. 22 m², klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, polski program, lodówka, balkon;
dostępny również pokój rodzinny w budynku bocznym.
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, 4 zj eżdżalnie, 2 korty tenisowe,
animacje; sporty wodne.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, brodzik, basen, zjeżdżalnie, pokój i plac zabaw, miniklub
(4-14 lat), kino, animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 14 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

4539 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ RODZIN NY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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GRECJA ZAKYNTHOS/DROSIA KYPSELI

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinny wypoczynek
✿ nowoczesny i elegancki
✿ bezpośrednio przy plaży
✿ 2 baseny, w tym
1 z wydzieloną częścią
dla dzieci
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★★ ★ ★

Hotel Golden Coast
Family Resort
ZTHGOLC

Prawdziwa, grecka sielanka! Nowoczesny, elegancki
i pięknie położony przy plaży. W hotelu znajdują się
pokoje standardowe oraz rodzinne z antresolą i swim-up
z bezpośrednim dostępem do basenu, co sprawia, że to
doskonałe miejsce na wakacje z dziećmi. Do dyspozycji
2 baseny, w tym jeden z wydzieloną częścią dla dzieci.
Na terenie lobby jest dostępny bezpłatny internet
bezprzewodowy. To również świetna baza wypadowa
do zwiedzania wyspy Zakynthos i Tsilivi – miasteczka
z piękną plażą i mnóstwem rodzinnych tawern.
POŁOŻ ENIE: w DROSIA KYPSELI, ok. 7 km od Tsilivi, ok. 10 km
od miasta Zakynthos, ok. 15 km od lotniska na Zakynthos, przystanek autobusowy ok. 400 m od hotelu.
PLAŻA: Kypseli, publiczna, żwirowo-kamienista, wąska, zalecane
obuwie ochronne, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy
hotelu, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, otwarty w czerwcu 2019 r., 88 pokoi,
4 budynki, 1 piętro, 2 windy, restauracja, 2 bary, w tym przy basenie,
internet bezprzewodowy w lobby.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 18 m²,
klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka,
balkon lub taras, widok na ogród lub basen; dostępne również
pokoje: rodzinny, j unior suite i swim-up.
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, wydzielona część w basenie, 2 małe zjeżdżalnie.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 13 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

2809 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ RODZIN NY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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3 vacaciones – waka
4 mar – morze
5 montaña – góry
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Poniższe obrazki różnią się
4 szczegółami. Znaj dź różnice!
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Coś tu się pomieszało.
Pomóż Sissi wskazać
prawdziwe cienie
przyj aciół.
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HISZPANIA COSTA DE LA LUZ/PUNTA UMBRIA

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinne wakacje
✿ animacje, miniklub
✿ przestronne pokoje
✿ blisko piaszczystej plaży
✿ sieć Barceló
✿ Żagiel Itaki

48

✚
★
★★ ★

Hotel Barceló Punta
Umbria Beach Resort
FAHPUBR

Fantastycznie położony, otoczony zielenią lasów, bielą plaży
i błękitem oceanu. Firmowany przez bardzo popularną
i lubianą wśród polskich turystów sieć Barceló, oferującą
dobrej klasy hotele all inclusive na całym świecie. Przyjazna
i profesjonalna obsługa pozwoli Ci się w pełni zrelaksować.
Jeżeli marzysz o rodzinnych wakacjach, lubisz dobrą kuchnię
i cenisz uroki niezatłoczonych plaż, jest to miejsce w sam raz
dla Ciebie. W 2020 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI
za najwyższą jakość świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: ok. 1,5 km od centrum PUNTA UMBRIA, w otoczeniu
lasów Parku Naturalnego Las Enebrales, ok. 120 km od lotniska
w Faro, przystanki autobusowe przy hotelu.
PLAŻA: El Cale, publiczna, piaszczysta, szeroka, łagodne zejście
do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, ok. 250 m
od hotelu, przejście przez ulicę i wydmę (drewniana kładka), serwis
plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, jeden z trzech budynków tworzących
rozległy kompleks wypoczynkowy Barceló Punta Umbria Resort:
Beach, Dunas i Enebrales; 3 piętra, 8 wind, 4 restauracje, 3 bary,
internet bezprzewodowy, punkt internetowy.
POKÓJ: superior: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 30 m², klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, minibar, sejf, większość pokoi
z balkonami; dostępny również pokój rodzinny superior.
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, brodzik, boisko wielofunkcyj ne,
animacje, kort do paddle, centrum spa z krytym basenem; w pobliżu hotelu 18-dołkowe pole golfowe.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, brodzik, pokój i plac zabaw, miniklub (4-14 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: ultra all inclusive.

ultra all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 12 lat
✿�Wi-Fi

cena od

41 09 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ SUPERIO R Z BALKON EM
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HISZPANIA MAJORKA/CALA D'OR

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinny wypoczynek
✿ przy piaszczystej plaży
w pięknej zatoce
✿ bogata formuła
all inclusive
✿ wysoki standard usług
✿ sieć Barceló
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★★ ★

✚

Hotel Barceló Ponent
Playa
PMIBPON

Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży w pięknej
zatoce, komfortowy hotel gwarantujący niezapomniane
wakacje dla całej rodziny. Przestronne pokoje, wyśmienita
obsługa i bogata formuła all inclusive to mocne strony tego
miejsca. Goście mogą korzystać z basenu i kortów tenisowych,
dla dzieci przygotowano brodzik, miniklub i zabawy podczas
animacji. Wysoką jakość usług zapewnia sieć hotelowa
Barceló.
POŁOŻ ENIE: na wschodnim wybrzeżu Majorki, ok. 900 m
od centrum CALA D’OR, przy pięknej zatoczce Cala Ferrera,
ok. 65 km od stolicy wyspy – Palma de Mallorca, ok. 60 km
od lotniska w Palma de Mallorca, przystanek autobusowy
ok. 150 m od hotelu.
PLAŻA: Cala Ferrera, piaszczysta, bezpośrednio przy hotelu,
wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, serwis plażowy.
HOTEL: trzygwiazdkowy, 430 pokoi, 2 w indy, restauracja, 3 bary,
w tym przy basenie i przy plaży, internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych, punkt internetowy.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka),
ok. 20 m², klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy,
telewizor LCD, sejf, pakiet powitalny dla nowożeńców (butelka
wina, wody i owoce), balkon lub taras, widok na basen lub okolicę;
dostępny również pokój rodzinny .
SPORT I ROZRYWKA: basen, kort tenioswy, siatkówka, koszykówka, minigolf, animacj e; sporty wodne.
DLA DZIECI: łóżeczko dla dziecka do 2 lat, brodzik, plac zabaw,
miniklub (4-12 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 12 lat
✿�Wi-Fi
✿�pakiet dla nowożeńców

cena od

332 9 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HISZPANIA WYSPY KANARYJSKIE

FUERTEVENTURA/MORRO JABLE

mi ejs ce na no ta tk i

✿

zabawa dla całej rodziny
✿ odnowione pokoje
i hotelowa infrastruktura
✿ zadbane baseny
✿ udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami
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★★ ★ ★

Hotel Fuerteventura
Princess
FUEPRIN

Rozległy kompleks hotelowy położony w urokliwym
zakątku Fuerteventury oferuje pobyt w miejscu znanym
z pięknych krajobrazów! Dzięki morzu o wszystkich
odcieniach błękitu i złocistej, piaszczystej plaży Esquinzo
wakacje marzeń gwarantowane! Piękny ogród, bogata
infrastruktura rekreacyjno-sportowa, rewelacyjne baseny
z bezpłatnymi leżakami, a także animacje dla dorosłych
oraz dzieci to mocne strony hotelu. Spokojna okolica,
bogata oferta all inclusive i przestronne pokoje czynią hotel
miejscem idealnym na wypoczynek w rodzinnym gronie.
Zdecydowanie wart swojej ceny.
POŁOŻ ENIE: na wzgórzu, ok. 7 km od centrum MORRO JABLE,
ok. 77 km od lotniska w Puerto del Rosario, przystanek autobusowy
ok. 500 m od hotelu.
PLAŻA: Playa Esquinzo, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście
do morza, bezpośrednio przy hotelu, dojście ścieżką (różnice
poziomów), serwis plażowy, na plaży przypływy i odpływy charakterystyczne dla regionu.
HOTEL: czterogwiazdkowy, częściowo odnowiony w 2019 r. (m.in.
pokoje, lobby, restauracja główna), 432 pokoje, budynek główny
i kilka budynków z pokojami, do 3 pięter, 2 restauracje, kilka barów,
internet bezprzewodowy w wyznaczonych miejscach ogólnodostępnych, punkt internetowy.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej
lub 2 dzieci), ok. 30 m², klimatyzowany, łazienka, telewizor, zestaw
do kawy/herbaty, minibar, sejf, balkon lub taras; dostępny również
pokój standardowy z widokiem na morze.
SPORT I ROZRYWKA: 3 baseny, animacje (kilka razy w tygodniu),
3 korty tenisowe, strefa wellness z basenem.
DLA DZIECI: foteliki w restauracj i, opiekunka, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, basen, miniklub (4-12 lat), plac zabaw, animacje (kilka razy
w tygodniu).
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 13 lat
✿�Wi-Fi

cena od

3 099 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY Z WIDOKI EM NA MORZE
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HISZPANIA WYSPY KANARYJSKIE

GRAN CANARIA/SAN AGUSTIN

mi ejs ce na no ta tk i

✿

wakacje z dziećmi
✿ duże pokoje rodzinne
✿ tropikalny ogród
z widokiem na ocean
✿ basen ze zjeżdżalniami
✿ animacje
✿ udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami
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★★ ★ ★

Hotel Abora Interclub
Atlantic
LPAINTA

Wspaniały hotel klubowy, należący do sieci hoteli ABORA
by Lopesan. Rewelacyjny w swojej klasie, oczaruje wspaniałą,
wakacyjną atmosferą. Malowniczo położony, dominuje nad
okolicą, jest cudowną oazą zanurzoną w subtropikalnym
ogrodzie. Tu można połączyć wypoczynek ze świetną zabawą,
którą zapewnia profesjonalny zespół animatorów. Znakomicie
przygotowane propozycje dla aktywnych i basen uważany
za jeden z najpiękniejszych na wyspie to kolejne argumenty,
aby spędzić tu urlop. Goście bardzo chwalą także świetną
kuchnię i są zadowoleni z dużych, zadbanych pokoi – bardzo
wygodnych dla rodzin.
POŁOŻ ENIE: na wzgórzu, ok. 1,5 km od centrum SAN AGUSTIN,
ok. 8 km od Meloneras, ok. 5 km od Playa del Ingles, ok. 25 km
od lotniska Las Palmas, ok. 800 m od przystanku autobusowego.
PLAŻA: San Agustin, publiczna, piaszczysta, ciemny piasek,
wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, ok. 500 m od hotelu,
dojście schodami; Maspalomas, publiczna, piaszczysta, wyróżniona
certy� katem Błękitna Flaga, ok. 6 km od hotelu; na plażach serwis
plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, całkowicie odnowiony w 2019 r.,
łącznie 419 pokoi, 4 budynki, 2-5 pięter, 2 windy, restauracja, 3 bary,
w tym 2 przy basenach, internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych, punkt internetowy.
POKÓJ: standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 28 m²,
klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja
satelitarna, czaj nik, minibar, sejf, balkon lub taras; dostępne również
pokoje: rodzinny i deluxe.
SPORT I ROZRYWKA: 3 baseny, zjeżdżalnie, 3 jacuzzi, animacj e,
boisko do siatkówki, 3 korty tenisowe, klub nurkowy; ok. 8 km
od hotelu pole golfowe Maspalomas (oferta zewnętrzna).
DLA DZIECI: łóżeczko dla dziecka do 2 lat, brodzik, plac zabaw,
miniklub (4-12 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive 24h.

all inclus ive 24h
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 7 lat
✿�Wi-Fi

cena od

3499 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ RODZIN NY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HISZPANIA WYSPY KANARYJSKIE

LA PALMA/LAS INDIAS

mi ejs ce na no ta tk i

✿

aktywne wakacje
z rodziną
✿ kompleks 8 basenów
✿ bogate zaplecze
sportowo-rekreacyjne
✿ profesjonalne
centrum spa
✿ Żagiel Itaki
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✚
★
★★ ★

Hotel La Palma
& Teneguía Princess
Vital & Fitness
SPCPRIN

Jedyny w swoim rodzaju kompleks położony na nadmorskim
kli�e w malowniczej scenerii wyspy La Palma. Wielka strefa
basenowa z przepięknym widokiem na ocean i słonecznymi
tarasami ozdobionymi egzotyczną roślinnością to serce
kompleksu. Hotel ma bogate zaplecze sportowe, jest tu kilka
kortów tenisowych i boisko do siatkówki plażowej.
Do dyspozycji Gości jest kilka barów i restauracje serwujące
smaczną, lokalną kuchnię. Doskonały wybór na wypoczynek
z rodziną, daleko od zgiełku miast. W 2020 r. hotel otrzymał
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: na nadmorskim kli�e, na południowo-zachodnim
wybrzeżu wyspy, ok. 6 km od LAS INDIAS, ok. 8 km od latarni morskiej Faro de Fuencaliente, ok. 10 km od centrum Los Canarios,
ok. 33 km od lotniska w Santa Cruz de la Palma, przystanek autobusowy przy hotelu.
PLAŻA: Playa de la Zamora, publiczna, piaszczysta, czarny piasek,
ok. 150 m długości, ok. 15 m szerokości, łagodne zejście do morza,
ok. 1,5 km od hotelu, zejście do plaży schodami.
HOTEL: czterogwiazdkowy kompleks w stylu kanaryjskiej wioski,
487 pokoi, 11 budynków, do 3 pięter, windy w budynku głównym,
5 restauracj i, w tym 3 à la carte, 5 barów, w tym 2 przy basenach,
internet bezprzewodowy w lobby, punkt internetowy.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek – sofa),
ok. 22 m², klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, minibar, czaj nik, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon lub taras; dostępne również pokoje: rodzinny i suite.
SPORT I ROZRYWKA: 7 basenów, boisko wielofunkcyj ne,
centrum �tness, 6 kortów tenisowych, minigolf, animacj e
(kilka razy w tygodniu), centrum s pa z krytym basenem.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, opiekunka,
łóżeczko dla dziecka do 2 lat, basen, pokój i plac zabaw,
miniklub (4-12 lat), animacje (kilka razy w tygodniu).

all inclus ive
gratis

WYŻYWIENIE: all inclusive.

✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 12 lat
✿�Wi-Fi

cena od

352 9 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ ROD ZINN Y
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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HISZPANIA WYSPY KANARYJSKIE

TENERYFA/PLAYA DE LA ARENA

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinny wypoczynek
✿ spokojna okolica
✿ niska zabudowa
✿ przestronne apartamenty
✿ miniklub i basen
ze zjeżdżalnią
✿ sieć Barceló
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★★ ★ ★

Hotel Allegro Isora

TFSBAVA

Niskie zabudowania hotelu wkomponowano w zielony
ogród z bujną roślinnością charakterystyczną dla tego regionu.
Wspaniały kompleks basenów na różnych poziomach,
w otoczeniu rozległego tropikalnego ogrodu, jest stworzony
do zabawy i relaksu. Dodatkowo Gości zachwyca przepiękny
widok na La Gomerę. Miła, profesjonalna obsługa oraz dobra
kuchnia to kolejne zalety tego hotelu, b ędącego wizytówką
znanej sieci hotelowej Barceló.
POŁOŻ ENIE: w zachodniej części wyspy, w PLAYA DE LA ARENA,
w pobliżu Puerto de Santiago, ok. 30 km od Playa de las Americas,
ok. 45 km od lotniska Reina So�a, przy hotelu przystanek autobusowy.
PLAŻA: Playa de la Arena, naturalna, czarny piasek, miejscami
kamienista, ok. 500 m od hotelu, zagospodarowana, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, ostatnia renowacja w 2018 r., 312 apartamentów, 6 budynków w dużym ogrodzie, do 5 pięter, 6 wind,
2 restauracje: główna i à la carte, 2 bary, w tym przy basenie, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: apartament superior: dla maks. 4 os., ok. 38 m², klimatyzowany, pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka,
internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon
lub taras; dostępny również apartament superior z widokiem
na morze.
SPORT I ROZRYWKA: 3 baseny, w tym 1 ze zjeżdżalnią, siłownia,
kort tenisowy, animacje, centrum wellness.
DLA DZIECI: łóżeczko dla dziecka do 2 lat, plac zabaw, miniklub
(4-12 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive lub premium all inclusive.

all inclusive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 13 lat
✿�Wi-Fi

cena od

3 719 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

APATAM ENT SUPERI OR Z WIDOKI EM NA MORZE
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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Uzupełnij diagram
cyframi od 1 do 6
w taki sposób, aby
cyfry nie powtarzały się
w pionie, poziomie ani
w małym prostokącie.
Powodzenia!
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J.
POKOLORU

EGIPT HURGHADA

mi ejs ce na no ta tk i

✿

wypoczynek z dziećmi
✿ aquapark, 16 zjeżdżalni
✿�basen ze sztuczną falą
✿ udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami
✿ Żagiel Itaki
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★★ ★ ★ ★

Hotel Titanic Beach Spa
& Aqua Park
HRGTITA

Bardzo kolorowy, zbudowany z rozmachem, o typowo
wakacyjnej, pogodnej architekturze, jest rajem dla wszystkich
turystów, także tych najmłodszych. Zachęca znakomitym
standardem usług, wyborną kuchnią i świetną zabawą
– wszystko w miłym, zadbanym otoczeniu i pięknych
wnętrzach, dekorowanych eleganckimi marmurami. Świetny
kompleks basenowy i aquapark to superatrakcja i rozrywka
dla całej rodziny! Rewelacyjna atmosfera wakacyjnej zabawy
i dużo radości dla całej rodziny, moc atrakcji od rana do
wieczora! Goście hotelu mogą korzystać z infrastruktury
hotelu Titanic Palace Resort. W 2020 r. hotel otrzymał ŻAGIEL
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: ok. 20 km od centrum HURGHADY, ok. 10 km
od lotniska w Hurghadzie.
PLAŻA: piaszczysta, łagodne zejście do morza, w wodzie miejscami
koralowce, zalecane obuwie ochronne, pomost ułatwiający nurkowanie, bezpośrednio przy hotelu, przejście na plażę przez hotelowy
park wodny, serwis plażowy; bar objęty all inclusive.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, 608 pokoi, 2 budynki, 2 piętra, winda,
7 restauracj i: 2 główne i 5 à la carte, 5 restauracj i à la carte w hotelu
Titanic Palace, 5 barów, w tym przy plaży i przy basenie, bankomat,
internet bezprzewodowy.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 40 m², klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, minibar,
sejf, balkon lub taras; dostępny również pokój rodzinny .
SPORT I ROZRYWKA: duży kompleks basenowy, łącznie
ok. 16 000 m², aquapark z 16 zjeżdżalniami, basen ze sztuczną falą,
leniwa rzeka, 2 korty tenisowe, minigolf, animacje, kręgielnia,
centrum nurkowe (oferta zewnętrzna), centrum spa.
DLA DZIECI: foteliki w restauracj i, łóżeczko dla dziecka do 2 lat,
brodzik, pokój i plac zabaw, miniklub (4 12 lat), minidisco, animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive 24h.

all inclus ive 24h
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 13 lat i 2. dziecko do 7 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

2 799 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

PO KÓJ STA NDAR DO

WY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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EGIPT MARSA ALAM

mi ejs ce na no ta tk i

✿

idealny dla rodzin
✿ przy długiej plaży
✿ nurkowanie, snurkowanie
✿ miniaquapark
✿ pokoje rodzinne
✿ udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami
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★★ ★ ★ ★

Hotel Malikia Resort
Abu Dabbab
RMFSOMA

Komfortowy, położony przy jednej z najładniejszych plaż
w rejonie Marsa Alam. Czyste morze sprawia, że morska fauna
jest tu szczególnie bogata, a największą atrakcją są krowy
morskie – diugonie, które mogą ważyć nawet do 400 kg!
Można też spotkać żółwie morskie i wiele gatunków
egzotycznych ryb. Na rozległym terenie należącym do hotelu
przygotowano wiele atrakcji sportowych, a o dobry humor
Gości dba zespół znakomitych animatorów.
POŁOŻ ENIE: ok. 30 km od MARSA ALAM, ok. 35 km od lotniska
w Marsa Alam.
PLAŻA: hotelowa, długa, piaszczysta, łagodne zejście do morza,
rafa koralowa, zalecane obuwie ochronne, bezpośrednio przy
hotelu, serwis plażowy; bar objęty all inclusive.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, 358 pokoi, budynek główny i kilka
budynków z pokojami, 1-2-piętra, 2 restauracje, 3 bary, w tym przy
basenie i na plaży, bankomat, punkt internetowy, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 30 m²,
klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, sejf, minibar, balkon
lub taras; dostepne również pokoje: rodzinny i rodzinny deluxe.
SPORT I ROZRYWKA: 3 baseny, miniaquapark ze zjeżdżalniami,
kort tenisowy, siłownia, animacje, centrum wellness.
DLA DZIECI: łóżeczko dla dziecka do 2 lat, wydzielony brodzik,
miniaquapark ze zjeżdżalniami, plac zabaw, animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 13 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

2 999 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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EGIPT MARSA ALAM / PORT GHALIB

mi ejs ce na no ta tk i

✿

aktywne wakacje
✿ piękna plaża
i rafa koralowa
✿ szkoła kitesurfingu
✿ miniaquapark
✿ Żagiel Itaki
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★★ ★ ★ ★

Hotel Royal Tulip
Beach Resort

RMFTULR

Idealne miejsce na wyjazd z przyjaciółmi i rodzinne wczasy
– przestronne pokoje, serwis na wysokim poziomie i animacje
pozwolą beztrosko cieszyć się słońcem! Do dyspozycji Gości
są dwa baseny, kilka restauracji i barów, w tym bar przy plaży.
Dla najmłodszych przygotowano miniklub oraz miniaquapark.
Położony przy plaży z rafą koralową polecany jest również
amatorom nurkowania. Długi pomost ułatwia wejście do wody
i jest wspaniałym miejscem do oglądania morskiego życia.
W 2020 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość
świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: ok. 15 km od PORT GHALIB, ok. 45 km od Marsa
Alam, ok. 17 km od lotniska w Marsa Alam.
PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-żwirowa, długość ok. 1 km, łagodne
zejście do morza, rafa koralowa zaczyna się blisko brzegu, zalecane
obuwie ochronne, ok. 700 m pomost do nurkowania, bezpośrednio
przy hotelu, serwis plażowy; bar objety all inclusive, centrum nurkowe, centrum i szkoła kitesur� ngu.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, 399 pokoi, budynek główny i kilka
budynków z pokojami, do 2 pięter, 3 restauracje: główna i 2 à la
carte, 4 bary, w tym swim-up przy basenie i przy plaży, internet
bezprzewodowy.
POKÓJ: superior: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci),
ok. 40 m², klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, sejf, zestaw
do kawy/herbaty, minibar, balkon; dostępne również pokoje:
rodzinny, deluxe, premium z jacuzzi i suite.
SPORT I ROZRYWKA: 4 baseny, miniaquapark ze zjeżdżalniami,
animacje, centrum spa.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, brodzik, miniaquapark ze zjeżdżalniami, plac zabaw,
miniklub (4-12 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 14 lat
✿�serwis plażowy

cena od

2549 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ SUPERI OR
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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J.
POKOLORU

TURCJA RIWIERA TURECKA/SIDE

mi ejs ce na no ta tk i

✿

wiele atrakcji dla rodzin
✿ 6 basenów i 12 zjeżdżalni
✿ bogata oferta
all inclusive 24h
✿ udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami
✿ Żagiel Itaki
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★★ ★ ★ ★

Hotel Serra Palace
(ex. LTI Serra Resort)
AYTSERR

Wspaniała propozycja dla rodzin i miłośników wodnych
szaleństw! Świetny kompleks 6 basenów i aż 12 zjeżdżalni
dla dorosłych i dzieci zapewnią wiele uciechy wszystkim,
którzy lubią zabawę w wodzie. Dodatkowo rozrywkę zapewnia
sympatyczny zespół animatorów, a przyjazna obsługa pozwoli
poczuć prawdziwie wakacyjną atmosferę. Smakowite posiłki
serwowane w ramach bogatej oferty all inclusive i napoje
podawane przez całą dobę pozwolą przyjemnie uzupełnić
energię. W 2020 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą
jakość świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: w Kizilot, ok. 14 km od centrum Manavgat, ok. 17 km
od centrum SIDE, ok. 80 km od lotniska w Antalyi, przystanek
autobusowy ok. 500 m od hotelu, bus hotelowy do Manavgat i Side.
PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście
do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy,
bar objęty all inclusive.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, rozbudowany w 2014 r., 214 pokoi,
1 budynek, 5 pięter, 4 windy, 4 restauracje: główna i 3 à la carte,
m.in. włoska, 3 bary, w tym przy basenie i przy plaży, internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych; możliwość korzystania z infrastruktury hotelu Club Calimera Serra Palace.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek),
ok. 28 m², klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, sejf, minibar, balkon (stolik i krzesełka); dostępny również pokój rodzinny.
SPORT I ROZRYWKA: 4 baseny, 5 zjeżdżalni, 2 ko rty tenisowe,
siłownia, siatkówka plażowa, animacje, centrum wellness z krytym
basenem; sporty wodne.
WYŻYWIENIE: all inclusive 24h.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracjach, łóżeczko dla dziecka
do 2 lat, 2 baseny, 7 zjeżdżalni, pokój i plac zabaw, miniklub
(4-12 lat), animacje.

all inclus ive 24h
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 15 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

23 79 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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TURCJA RIWIERA TURECKA/ALANYA

mi ejs ce na no ta tk i

✿

wakacje z rodziną
✿ aktywny wypoczynek
✿ bogaty program animacji
✿ atrakcje dla całej rodziny
✿�aquapark
✿ Żagiel Itaki
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★★ ★ ★ ★

Hotel Club Kastalia
AYTKAST

Raj dla aktywnych! Wspaniałe baseny, aquapark
ze zjeżdżalniami, 4 korty tenisowe i ciekawie prowadzone
animacje pozwolą zadbać o kondycję Gości w każdym wieku.
Na miejscu jest duży, wypielęgnowany ogród, a do pięknej,
piaszczystej plaży jest zaledwie kilka kroków. Przestronne
pokoje są praktycznie urządzone i wyposażone we wszystko,
co potrzebne jest do komfortowego pobytu. Świetne miejsce
na wypoczynek blisko natury w przepięknym otoczeniu,
a jednocześnie z mnóstwem atrakcji przygotowanych
specjalnie dla rodzin z dziećmi. W 2020 r. hotel otrzymał
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.
POŁOŻ ENIE: ok. 1 km od centrum Konakli, ok. 12 km od ALANYI,
ok. 113 km od lotniska w Antalyi.
PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście do morza,
bezpośrednio przy hotelu, dojście przez teren hotelu, serwis plażowy; bar objęty all inclusive, boiska do siatkówki plażowej.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, 416 pokoi, 3 strefy: budynek główny
z recepcją, budynek z pokojami typu superior, część klubowa,
restauracja, 5 barów, w tym przy plaży i przy aquaparku, internet
bezprzewodowy.
POKÓJ: superior: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej
lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 30 m², klimatyzowany, łazienka,
internet bezprzewodowy, telewizja, minibar, sejf, balkon lub taras.
SPORT I ROZRYWKA: basen, aquapark, 3 zjeżdżalnie, 4 korty
tenisowe, siatkówka plażowa, animacje, centrum spa.
DLA DZIECI: foteliki w restauracj i, łóżeczko dla dziecka do 2 lat,
wydzielona część w basenie, aquapark, 10 zjeżdżalni, pokój i plac
zabaw, miniklub (4-12 lat), animacj e.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 13 lat
✿�serwis plażowy

cena od

2389 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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TURCJA RIWIERA TURECKA/FINIKE

mi ejs ce na no ta tk i

✿

rodzinny wypoczynek
✿ bezpośrednio przy plaży
✿ miniklub, minidisco
i kino dla dzieci
✿ baza wypadowa
do zwiedzania Riwiery
Tureckiej
78

★★ ★ ★ ★

Hotel Fun & Sun Club
Di Finica
AYTFINI

Położony w bajecznej okolicy, otoczony gajami cytrusowymi,
z pięknym widokiem na góry. Malownicze zatoki, łatwy dostęp
do gorących, złotych plaż, okolica bogata w pozostałości
starożytnych miast, udogodnienia i atrakcje dla dzieci,
a także międzynarodowa atmosfera sprawiają, że jest to
znakomite miejsce na wypoczynek w rodzinnym gronie
oraz dla spragnionych słonecznego i beztroskiego odpoczynku
miłośników zwiedzania. Hotel jest doskonałą bazą wypadową
na wycieczki w mniej znane zakątki Riwiery Tureckiej.
POŁOŻ ENIE: ok. 4 km od centrum FINIKE, ok. 67 km od Kemer,
ok. 128 km od lotniska w Antalyi, przystanek dolmuszy naprzeciwko
hotelu.
PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-kamienista, ok. 8000 m², przejście
tunelem, serwis plażowy; bar objęty all inclusive.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony w 2018 r.,
297 pokoi, 2 budynki, 5 pięter, 5 wind, 4 restauracje: główna
i 3 à la carte, 5 barów, w tym przy basenie i na plaży, internet
bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek – łóżko
piętrowe), ok. 32 m², klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna,
sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, balkon.
SPORT I ROZRYWKA: basen główny, basen z 4 zjeżdżalniami,
basen relaksacyj ny, 3 korty tenisowe, minigolf, siłownia, animacje,
centrum spa z basenem krytym.
DLA DZIECI: menu i foteliki w restauracj i, opiekunka, łóżeczko
dla dziecka do 2 lat, brodzik, basen na plaży, miniklub (4-12 lat),
minidisco, kino, animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive 24h.

all inclus ive 24h
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 14 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

22 09 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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TURCJA KUSADASI

mi ejs ce na no ta tk i

✿

lubiany przez rodziny
✿ rewelacyjny aquapark
✿ plaża przy hotelu
✿ zaplecze sportowe
✿ bogate animacje
dla dzieci i dorosłych
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★★ ★ ★ ★

Hotel Pine Bay

ADBPINB

Uznawany za jeden z najlepszych hoteli w rejonie Kusadasi,
oferuje bardzo wysoki standard obsługi, przepiękne położenie,
rewelacyjny aquapark oraz wyśmienitą kuchnię. Malowniczo
położony przy własnej zatoce, w pięknym ogrodzie
i z piaszczystą plażą, oferuje bogate animacje dla dzieci
i dorosłych oraz możliwość uprawiania różnych sportów,
co sprawia, że jest to idealne miejsce zarówno dla rodzin
z dziećmi, jak i osób aktywnych, poszukujących obiektów
z dobrze rozwiniętą infrastrukturą.
POŁOŻ ENIE: ok. 6 km od centrum KUSADASI, tarasowo przy jednej z naj pię kniejszych zatok w okolicach Kusadasi, ok. 68 km
od lotniska w Izmirze, przystanek lokalnych minibusów przy hotelu.
PLAŻA: hotelowa, pię kna, piaszczysta, pomosty, wyróżniona
certy� katem Błękitna Flaga, bezpośrednio przy hotelu, z własnym
portem jachtowym, serwis plażowy; bar objęty all inclusive.
HOTEL: pierwszej klasy wioska turystyczna oznaczona certy� katem ISO 9001-2000, częściowo odnowiona w 2014 r., składa się
z części hotelowej odpowiadającej standardowi pięciu gwiazdek
oraz z kompleksu jednopiętrowych bungalowów, położonych tarasowo na niewielkim wzgórzu, w hotelu 313 pokoi, w bungalowach
– 328 pokoi, 9 pięter, 3 windy, 6 restauracj i: główna i 5 à la carte,
9 barów, w tym przy basenie i na plaży, internet bezprzewodowy
w lobby, kawiarenka internetowa.
POKÓJ: bungalow : 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek),
ok. 30 m², rodzinny, klimatyzowany, łazienka, 2 pomieszczenia,
telewizja satelitarna, sejf, minibar, nieduży taras; dostępny również
pokój standardowy w części hotelowej.
SPORT I ROZRYWKA: 4 baseny, w tym 1 kryty, aquapark ze zjeżdżalniami, korty tenisowe, centrum �tness, animacje; sporty wodne.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracj i, opiekunka, łóżeczko
dla dziecka do 2 lat, 4 brodziki, aquapark ze zjeżdżalniami,
plac zabaw, miniklub.

all inclus ive 24h

WYŻYWIENIE: all inclusive 24h.

gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 13 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

2469 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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WŁOCHY KALABRIA/SCALEA

mi ejs ce na no ta tk i
✿

rodzinny wypoczynek
✿ urozmaicona oferta
sportowa
✿ w pierwszej linii brzegowej
otoczony pięknym,
śródziemnomorskim
ogrodem
✿ blisko centrum, barów
i restauracji
88

★★ ★ ★

Hotel Santa Caterina
Village Resort & Spa

SUFCATE

Otoczony śródziemnomorskim ogrodem, rozległy teren
położony na pięknym wybrzeżu – Riwierze Cedrów,
to doskonałe miejsce na wakacyjny wypoczynek. Jest tu
taras z zapierającym dech widokiem na morze, restauracje
serwujące pyszne, włoskie i śródziemnomorskie przysmaki
oraz wygodne, jasne i nowocześnie urządzone pokoje.
Dodatkowym atutem jest bliskość plaży z bezpłatnym
serwisem i centrum z barami i restauracjami. Dla aktywnych
hotel przygotował bogatą ofertę sportową z basenami i kortami
tenisowymi.
POŁOŻ ENIE: w pierwszej linii brzegowej, na Riwierze Cedrów,
ok. 300 m od centrum SCALEI, ok. 20 km od Pollino National Park,
ok. 121 km od lotniska Lamezia Terme, przystanek autobusowy
ok. 200 m od hotelu.
PLAŻA: publiczna, wydzielony odcinek hotelowy – Santa Caterina
Beach, żwirowo-piaszczysta, bezpośrednio przy hotelu, łagodne
zejście do morza, dojście do plaży ścieżką hotelową, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, odnowiony w 2016 r., 379 pokoi, 2 budynki w śródziemnomorskim stylu, oddzielone ulicą (część RESORT
w pierwszej linii brzegowej oraz część VILLAGE, ok. 100 m od plaży,
połączone przejściem podziemnym), 4 piętra, 2 windy, 3 restauracje,
w tym 1 w części Resort i 1 w części Village (klienci korzystają
z restauracj i tylko w części, w której są zakwaterowani), 2 bary,
internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych.
POKÓJ: standardowy w części Village: 2-os. (możliwość 1 lub
2 dostawek – łóżko piętrowe lub rozkładana sofa), ok. 20 m², odnowiony, klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf,
internet bezprzewodowy, balkon; dostępny również pokój standardowy w części Resort.
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, siatkówka plażowa, animacje,
2 korty tenisowe, centrum wellness; centrum nurkowe przy plaży.
DLA DZIECI: foteliki i menu w restauracjach, opiekunka, łóżeczko
dla dziecka do 2 lat, brodzik, basen ze zjeżdżalnią, pokój i plac
zabaw, miniklub (3-11 lat), animacje.
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. dziecko do 12 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

2 789 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOW Y W CZĘŚCI RESORT
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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WŁOCHY SARDYNIA/VALLEDORIA

mi ejs ce na no ta tk i
✿

rodzinny wypoczynek
✿ tuż przy piaszczystej plaży
z bezpłatnym serwisem
✿ duży basen z płytszą
częścią dla dzieci
✿ przestronne, nowoczesne
pokoje
✿ piękne widoki
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★★ ★ ★

Hotel Casteldoria Mare
OLBDORI

Położony w północnej części Sardynii, tuż przy pięknej,
piaszczystej plaży z bezpłatnym serwisem oraz niezwykle
malowniczej lagunie, którą tworzy rzeka Coghinas.
Przestronne pokoje utrzymane są w nowoczesnym stylu
i jasnej kolorystyce. Na miejscu jest duży basen z płytszą
częścią dla dzieci i spektakularnym widokiem na morze,
restauracja oraz bar. Doskonały, jako baza wypadowa do
zwiedzania urokliwych zatoczek i pięknych plaż, z których
słynie Sardynia. Aktywnym polecamy spływ kajakiem
po rzece Coghinas, która stanowi schronienie dla wielu
gatunków dzikich ptaków.
POŁOŻ ENIE: w San Pietro a Mare, w spokoj nym miejscu, tuż przy
plaży, ok. 2,6 km od miejscowości VALLEDORIA, ok. 17 km od zabytkowego miasteczka Castelsardo, ok. 90 km od lotniska w Olbii.
PLAŻA: publiczna, z wydzieloną częścią hotelową, piaszczysta,
ok. 50-300 m od hotelu (w zależności od zakwaterowania), dojście
ścieżką i drewnianą kładką z kilkoma schodami, serwis plażowy.
HOTEL: czterogwiazdkowy, zbudowany w latach 2016-2018,
101 pokoi, 3 budynki, do 2 pięter, restauracja z widokiem na morze,
bar, internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych.
POKÓJ: standardowy : 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej
lub 2 dostawek dla dzieci – łóżko piętrowe), ok. 18-23 m², klimatyzowany, łazienka, telewizor, minibar, sejf, balkon lub taras, widok
na ogród lub okolicę; dostępny również pokój standardowy
z widokiem na morze.
SPORT I ROZRYWKA: basen, boisko wielofunkcyj ne, siatkówka
plażowa, mała siłownia; sporty wodne (oferta zewnętrzna).
DLA DZIECI: łóżeczko dla dziecka do 2 lat, płytsza część w basenie,
mały plac zabaw, miniklub (4-12 lat).
WYŻYWIENIE: all inclusive.

all inclus ive
gratis
✿ świadczenia hotelowe:
1. i 2. dziecko do 12 lat
✿�serwis plażowy
✿�Wi-Fi

cena od

32 99 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

POKÓJ STANDA RDOWY
Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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WŁOCHY 7 DNI

Mirabilandia

Mirabilandia

Italia w Miniaturze

mi ejs ce na no ta tk i

✿

96

3 parki rozrywki w 3 dni
✿ wszystkie noclegi
w jednym hotelu
✿ krótkie przejazdy
na miejscu

Italia nie tylko w miniaturze
XITMIRA

Padwa • Italia w Miniaturze • Oltremare • Rimini
• Mirabilandia • San Marino • Wenecja
Włochy to wymarzony kraj do dobrej zabawy z całą rodziną. Słońce, morze, wspaniałe
zabytki i Włosi jako rodzice kochający swoje dzieciaki i bardzo tolerancyjni na ich wszystkie
wybryki – oto idealne tło do wspaniałej przygody, jaką jest wycieczka do trzech fantastycznych
parków rozrywki: Italia w Miniaturze, Oltremare i Mirabilandia. Miejsca stworzone po to, aby
bawić, ale także i uczyć. Arcydzieła włoskiej sztuki, świat zwierząt od prehistorii do czasów
współczesnych – to tylko część atrakcji, jakie czekają w parkach rozrywki. Na trasie wycieczki
jest Padwa, miasto św. Antoniego, Rimini, najsłynniejszy włoski kurort z urokliwym starym
miastem i najbardziej romantyczne miejsce na świecie – Wenecja, która na pewno oczaruje
każdego, bez względu na wiek. Warto również wybrać się do przepięknie położonego San
Marino. Trasa we Włoszech: ok. 1000 km.
1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy i Austrię z krótkimi postojami.
2. DZIEŃ. PADWA
Przyjazd przed południem do PADWY – sły nnego
miasta uniwersyteckiego, gdzie tworzył Dante Alighieri, nauczał Galileusz, studiowali znani Polacy: Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski. Miasto związane
jest z życiem i działalnością św. Antoniego, patrona
rzeczy i osób zaginionych. Wizyta w bazylice św. Antoniego z grobem i relikwiami świętego. Spacer
po historycznym centrum, w tym m.in. Prato della
Valle. Przejazd do hotelu w okolicy Rimini. Zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. ITALIA W MINIATURZE
– OLTREMARE – RIMINI
Śniadanie. Wycieczka do parku rozrywki ITALIA
W MINIATURZE. Wizyta w parku to wspaniała wyprawa do świata pełnego miniaturowych modeli (ok.
270) najsłynniejszych budowli Włoch i innych krajów
europejskich. Kraina miniatur pozwala poczuć się jak
Guliwer w Krainie Liliputów i przyj rzeć się najsłynniejszym zabytkom z zupełnie innej perspektywy.
Park jednak to nie tylko zwiedzanie… musi być czas
na dobrą zabawę. Są tu place z wieloma atrakcjami,
symulatory, zjeżdżalnie wodne. Ci, którzy zmęczą się
zabawą mogą zwiedzać miasteczko pociągiem, który
porusza się z niewielką prędkością po jednej szynie,
umocowanej na wysokości 6 m. Na młodych miłośników motoryzacji czeka interaktywne miasteczko, gdzie można poznać zasady ruchu drogowego
siedząc za kierownicą miniaturowego samochodu.
Bardziej romantyczni mogą odbyć rejs po słynnych
kanałach Wenecji. Po kilkugodzinnych podróżach
w świecie miniatur, zmiana na inny świat. Wielka
przygoda w świecie zwierząt i podróże w czasie, czyli
park tematyczny OLTREMARE. Można tutaj odbyć wędrówkę w czasie, począwszy od wielkiego wybuchu,
w wyniku którego powstały galaktyki i nasza planeta Ziemia, przez pierwsze formy życia występujące
w morzu i na lądzie, do epoki dinozaurów zakończonej ich tajemniczym wyginięciem. To wszystko
można zobaczyć podczas prezentacji na największym w Europie ekranie wielowymiarowym. Ponadto
znajduje się tu wiele zwierząt, które można zobaczyć
na żywo, począwszy od hodowanych w gospodarstwach rolnych poprzez dzikie ptaki, mieszkańców

oceanów a skończywszy na gadach i owadach. Największymi atrakcjami parku są pokazy tresury zwierząt. Del� ny, których ewolucje można obserwować
z widowni lub przez wielką szybę pod wodą, cieszą się
największą oglądalnością. Można także obserwować
pokazy umiejętności ptaków drapieżnych lub występy postaci z bajek. Dla żądnych przygód stworzono
tu krainę, w której toczy się nieustanna wodna bitwa
pomiędzy uzbrojonymi w armatki wodne załogami
łodzi a wodnymi działami umieszczonymi na brzegu.
Przejazd do historycznego centrum RIMINI, w którym
znajdują się m.in. Łuk Augusta, Most Tyberiusza, Plac
Cavour, Plac Trzech Męczenników. Spacer po mieście.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. MIRABILANDIA
Śniadanie. Kontynuacja podróży po świecie baj ki
i rozrywki… wizyta w MIRABILANDII, krainie podzielonej na kilka stref, gdzie każdy bez względu na
wiek znajdzie coś dla siebie. Na naj młodszych czeka
Bimbopoli – naj bardziej oblegana kraina, dla dzieci
w wieku od 3 do 10 lat, gdzie można znaleźć karuzele, dmuchane zjeżdżalnie, kulki i kolej ki. Dla starszych przygotowano samochodowe tory wyścigowe, karuzele o ciekawych kształtach, poruszających
się na różnych wysokościach. Przewidziano również
atrakcje dla odważnych: wieża swobodnego spadania, czy osiąganie zawrotnych prędkości podczas
przejazdu na rollercoasterze. W upalne dni oblegane
są atrakcje związane z wodą: zjazdy z różnych wysokości po torach wodnych, spływy na tratwach o fantazyj nych kształtach oraz emocjonująca bitwa wodna, przy pomocy działek wodnych. W przerwach
między atrakcjami odwiedzający mogą skorzystać
ze sklepów i restauracj i. Na szukających nieco mniej
emocjonujących wrażeń czeka kino. Po całym dniu
zabawy i intensywnych przeżyć, czas na wypoczynek. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
5. DZIEŃ. SAN MARINO
Śniadanie. Kolej ny dzień to kontynuacja prz ygody
w Mirabilandii do godzin popołudniowych i powrót do hotelu lub wypoczynek na plaży. Następnie wycieczka fakultatywna (za dodatkową opłatą
na miejscu) do SAN MARINO, najstarszej republiki
na świecie, utworzonej w 301 roku przez św. Marinusa, którego imię dało nazwę państwu. Spacer
po najstarszej części, powrót do hotelu. Czas wolny,
obiadokolacja, nocleg.

6. DZIEŃ. WENECJA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
do WENECJI – stolicy regionu Wenecja Euganejska, miasta założonego w V w. przez uciekinierów
przed prześladowaniami barbarzyńskich plemion
Hunów. Przejazd autokarem na parking Tronchetto. Rejs słynnymi kanałami weneckimi do placu
św. Marka. Spacer obok jednego z naj bardziej znanych mostów na świecie – Mostu Westchnień, obok
siedziby dawnych władców miasta – Pałacu Dożów
do bazyliki i na plac św. Marka – patrona Wenecj i,
którego szcząt ki spoczywają w świątyni. Spacer
trasą turystyczną do Ponte Rialto, najstarszego mostu na Canale Grande. Powrót na plac św. Marka,
czas wolny. Wyjazd do Polski przez Austrię i Czechy
z krótkimi postojami.
7. DZIEŃ .
Powrót do Polski w godzinach porannych.

w cenie

✿ 4 noclegi w hotelu klasy
turystycznej*** w okolicy Rimini
2-os. pokoje (możliwość
1 lub 2 dostawek) z łazienkami
✿ wyżywienie (serwowane):
4 śniadania kontynentalne
(wzmocnione), 4 obiadokolacje
✿ przejazd autokarem
✿ opieka pilota
✿ ubezpieczenie KL i NW

cena od

1398 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 140 EUR.
Wybrane potwierdzone terminy: 03.07, 21.08.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl
Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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WŁOCHY 9 DNI

Sirmione

mi ejs ce na no ta tk i
Gardaland

✿

2 największe parki
rozrywki we Włoszech
✿ dzień wolny na plażowanie
✿ Wenecja i wyspy
Laguny Weneckiej
✿ posiłki w cenie
98

Szalone wakacje
XITGAAR

Sirmione • Jezioro Garda • Gardaland • Lazise • Padwa
• Caribe Bay • Burano • Murano • Wenecja • Grado • Udine
W Lago di Garda, największym włoskim jeziorze, można się zakochać od pierwszego wejrzenia.
Eleganckie kurorty, malownicze widoki i wspaniały klimat sprawiają, że przyjeżdżają tu turyści
z całego świata. Warto odwiedzić Gardaland – fantastyczny park rozrywki dla osób w każdym wieku.
Zapraszamy także do Caribe Bay w Lido di Jesolo, jednego z najlepszych parków wodnych w Europie.
Nie zabraknie oczywiście czasu na relaks na słonecznej plaży i odwiedzenie słynnych włoskich
miast. Zapraszamy na wakacje w pięknej scenerii północnych Włoch i wspaniałą zabawę w parkach
wodnych. Zapraszamy na wspaniałą przygodę! Trasa we Włoszech: ok. 950 km.
1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy i Austrię z krótkimi postojami.
2. DZIEŃ. SIRMIONE – JEZIORO GARDA
W godzinach porannych przyjazd do SIRMIONE, przepięknie położonego nad JEZIOREM GARDA, z bajkowym zamkiem rodziny Scaglierich. Rejs łódką po jeziorze i spacer po kolorowej starówce. Przejazd do hotelu
w okolicy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. GARDALAND – LAZISE
Śniadanie. Całodzienna wyprawa do najwspanialszego parku rozrywki we Włoszech – GARDALANDU,
świata magii i prz ygody dla dorosłych, młodzieży
i dzieci, zwanego włoskim Disneylandem. Alternatywnie, dla osób prag nących spędzić czas
indywidualnie (bez pilota): przejazd do LAZISE
z naj piękniejszą promenadą nad Gardą i piaszczystymi plażami. Warto tu zobaczyć starówkę z murami obronnymi, zamek rodu Scaglierich z czterema
wieżami w parku pełnym palm i magnolii (wnętrze
zamku niedostępne dla zwiedzających) i kościół
San Nicolò z XII w., z odrestaurowanymi freskami.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. GARDALAND – PADWA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
do Gardalandu, pobyt do godzin południowych.
Przejazd do PADWY – słynnego miasta uniwersyteckiego, gdzie tworzył Dante Alighieri, nauczał
Galileusz, studiowali Kopernik i Kochanowski. Padwa
związana jest z życiem i działalnością św. Antoniego. Wizyta w bazylice św. Antoniego z jego grobem
i relikwiami. Spacer po historycznym centrum i Piazza delle Erbe. Przejazd do hotelu w Lido di Jesolo,
zakwaterowanie, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
5. DZIEŃ. WYPOCZYNEK
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie lub indywidualne zwiedzanie. Obiadokolacja, nocleg.
6. DZIEŃ. CARIBE BAY
Śniadanie. Wyjazd do CARIBE BAY, wodnego parku rozrywki nr 1 we Włoszech, położonego nad
Adriatykiem. Jest on podzielony na 8 sekcj i tematycznych, znajduje się tu 26 atrakcj i: zjeżdżalnie
z jedną z najwyższych w świecie: Spacemaker,
Funnyland – strefa dla naj młodszych zainspirowana światem komiksów, atakujący rekin o długości
9 m, dzika rzeka, baseny i wiele innych. Dodatkową
atrakcją (płatną dodatkowo) są skoki na bungee
z wieży o wysokości 60 m. Na terenie parku odbywają się także zajęcia sportowe, pokazy tańców,
przedstawienia tematyczne, są tu bary i restauracje.

Wymarzone miejsce do spędzenia niezapomnianego dnia rodzinnie lub z przyjaciółmi (10.00-18.00).
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7. DZIEŃ. BURANO – MURANO – WENECJA
Śniadanie. Przyjazd na parking Punta Sabbioni. Rejs
statkiem turystycznym na wyspę BURANO, znaną
z kolorowych domów i wyrobu koronek. Spacer
po wyspie. Kontynuacja rejsu na wyspę MURANO,
znaną na całym świecie z wyrobu szkła. Wyroby
z Murano cieszyły się taką sławą, że można je było
znaleźć nawet na dworach królewskich. Wizyta
w warsztacie, gdzie wyrabia się szkło artystyczne.
Rejs do WENECJI. Spacer od Mostu Westchnień,
obok kampanili, najwyższej budowli w mieście,
przez plac św. Marka z bazyliką do Spacer Ponte
Rialto, najstarszego weneckiego mostu. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie. Rejs powrotny
do Punta Sabbioni. Obiadokolacja w hotelu, nocleg.
8. DZIEŃ. GRADO – UDINE
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
na Wyspę Słońca – GRADO, położoną na lagunie
o tej samej nazwie. W przeszłości ważny port rzymskiego miasta Aquilea, obecnie jest znaną miejscowością wypoczynkową z pię kną starówką i kanałem, na którym można podziwiać cumujące statki
i żaglówki. Spacer po malowniczym rynku i wąskich
uliczkach. Wizyta w bazylice św. Eufemii i baptysterium, pochodzących z V w. Spacer po przyległych
ogrodach z rzymskimi sarkofagami datowanymi
na I i II w. Zwiedzanie bazyliki Santa Maria delle Grazie, której początki sięgają V w. Czas wolny. Przejazd
do UDINE, rzadko odwiedzanego przez turystów,
a posiadającego cenne zabytki. Spacer po centrum,
zwiedzanie: Porta Aquileia, czyli brama wjazdowa,
XVI-wieczny kościół Vergine del Carmine, Plac Wol-

ności. Czas wolny. Wyjazd do Polski przez Austrię
i Czechy z krótkimi postojami.
9. DZIEŃ.
Przyjazd do Polski we wczesnych godzinach
porannych.

w cenie

✿ 6 noclegów w hotelach***:
2 w okolicy Jeziora Garda,
4 w Lido di Jesolo
w pobliżu morza; 2-os. pokoje
(możliwość 1 dostawki) z łazienkami
✿ wyżywienie (serwowane): 6 śniadań
(kontynentalne, wzmocnione),
6 obiadokolacji
✿ przejazd autokarem
✿ opieka pilota
✿ ubezpieczenie KL i NW

cena od

2 008 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu: ok: 140 EUR.
Wybrane potwierdzone terminy: 17.07, 21.08.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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FRANCJA 4 DNI

Disneyland

mi ejs ce na no ta tk i
Paryż

✿

najważniejsze
zabytki Paryża
✿ rodzinny dzień w parku
rozrywki Disneyland
✿ rejs po Sekwanie
100

Bajkowy weekend
PARBAJK

Paryż • Disneyland
Szalony weekend w Paryżu i Disneylandzie, zabawa dla dzieci i dorosłych. Najważniejsze
zabytki, najciekawsze miejsca, słynne paryskie metro, rejs po Sekwanie, wjazd na
wieżę Ei�a – to wszystko w programie turystycznym, który pokaże cały urok miasta
artystów w krótkim, dobrze zorganizowanym programie. Zwiedzanie najpiękniejszych
zakątków Paryża i dzień pełen wrażeń w słynnym parku rozrywki, gdzie spotkać można
bajkowe postacie z ulubionych kreskówek, to idealny pomysł na krótki rodzinny wypad
wakacyjny.
1. DZIEŃ. PARYŻ
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot
do PARYŻA. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
nocleg. W przypadku wczesnego przylotu realizacja programu z dnia 4.
2. DZIEŃ. PARYŻ
Śniadanie. Rejs statkiem po Sekwanie. W czasie rejsu
z pokładu statku zobaczyć można fasadę Muzeum
Orsay, katedrę Notre-Dame wzniesioną na wyspie
La Cité, budynek Conciergerie i Grand Palais. Wjazd
na wieżę Ei�a, uważaną za symbol Paryża. Przejazd
metrem na Montmartre. Zwiedzanie bazyliki SacréCœur. Z tarasu przed kościołem rozciąga się przepiękny widok na Paryż. Czas wolny na malowniczy m
Place du Tertre. Powrót do hotelu, nocleg.
3. DZIEŃ. DISNEYLAND
Śniadanie. Przej azd metrem lub RER
do DISNEYLANDU. Całodzienny pobyt w baśniowej
krainie bajek Walta Disneya. Niezapomniane spacery m.in. po Main Street, krainach baśni, odkryć i przygód z domem Robinsona Crusoe i wyspą skarbów.
Pobyt uprzyjemnią spotkania z postaciami disneyowskich produkcj i. Śpiąca Królewna, krasnoludki
i Myszka Miki czekają na gości! Powrót do hotelu,
nocleg.
4. DZIEŃ. PARYŻ
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zdeponowanie bagażu
w hotelowej przechowalni. Przejazd metrem na plac
Charles’a de Gaulle’a. Następnie podziwiać można:
Łuk Triumfalny – sy mbol Francji, Champs Elysées

Disneyland

cieszące się sławą naj piękniejszej ulicy świata i piękny Place de la Concorde z obeliskiem z różowego
marmuru i ośmioma posągami kobiecymi symbolizującymi największe miasta Francji. Powrót do hotelu,
odbiór bagaży. Transfer na lotnisko i przelot do Polski.

w cenie

✿ 3 noclegi w hotelu*** w centrum
Paryża; 2-os. pokoje (możliwość
1 dostawki) z łazienkami
✿ wyżywienie: 3 śniadania
✿ przelot
✿ transfer: lotnisko-hotel-lotnisko
✿ opieka pilota
✿ ubezpieczenie KL i NW

cena od

1809 zł*
*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu:
ok. 150 EUR/os. dorosła, ok. 120 EUR/dziecko.
Wybrane potwierdzone terminy:
02.07, 06.08, 07.08, 19.08, 26.08.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Disneyland

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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FRANCJA 6 DNI

Park Asteriksa

mi ejs ce na no ta tk i
nd
Disneyla

✿

Disneyland i Park Asteriksa
✿ rodzinna rozrywka
✿ rejs po Sekwanie
✿ najważniejsze
zabytki Paryża
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Kraina bajki i baśni
XFRKRAP/XFRKRAI

Paryż • Disneyland • Park Asteriksa
Radosne chwile z rodziną w najbardziej znanych francuskich parkach rozrywki
i edukacja przez zwiedzanie. Disneyland to fantastyczny bajkowy świat, miejsce,
gdzie spełniają się sny i marzenia, do zabawy zapraszają postacie ze słynnych kreskówek,
tematyczne parki, przedstawienia i parady zachwycą osoby w każdym wieku.
Park Asteriksa to następna porcja niezapomnianych wrażeń: piękne, kolorowe
miasteczko stworzone na podstawie słynnego komiksu, rollercoaster – wyzwanie
dla najodważniejszych – to tylko część atrakcji parku. Dobry pomysł na wakacje
i wspaniały prezent na Dzień Dziecka! Łączna trasa we Francji: ok. 1150 km.
1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Francj i.
2. DZIEŃ. PARYŻ
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Po krótkim
odpoczynku przejazd słynnym paryskim metre m
lub RER do centrum PARYŻA: spacer przy Centrum
Pompidou – jednej z naj bardziej rozpoznawalnych
budowli, Hôtel de Ville – siedzibie administracj i
miasta. Zwiedzanie kościoła św. Seweryna, dalej
Dzielnica Łacińska: Panteon, Sorbona, gwarny bulwar Saint-Michel, bulwar Saint-Germain. Kolacja.
Powrót do hotelu, nocleg.
3. DZIEŃ. DISNEYLAND
Śniadanie. Wyjazd do DISNEYLANDU – wybranego w 2018 r. naj lepszym parkiem rozrywki
na świecie. Całodzienny pobyt w baśniowej krainie
bajek Walta Disneya. Niezapomniane spacery m.in.
po krainie marzeń, miasteczku prz y szłości i krainie
piratów. Na ogromnym terenie parku czekają liczne
atrakcje: postacie z � lmów Disneya, słynne parady
na Main Street, rekonstrukcja miasteczka z Dzikiego Zachodu, sklepy, bary i restauracje. Powrót
do hotelu. Kolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. PARYŻ
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Paryża: bazylika Sacré-Cœur wzniesiona na szczycie wzgórza
Mont¬martre, Place du Tertre – jeden z naj bardziej
malowniczych zakątków Paryża, Łuk Triumfalny
– symbol Francj i, Champs-Elysées – uważane
za naj piękniejszą aleję świata. Rejs statkiem
po Sekwanie. Czas wolny. Dla chętnych (za dodatkową opłatą na miejscu): wjazd lub wejście
na wieżę Ei�a, uważaną za symbol Paryża. Kolacja.
Powrót do hotelu i nocleg.

Disneyland
5. DZIEŃ. PARK ASTERIKSA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do PARKU
ASTERIKSA, krainy Asteriksa i Obeliksa. Wizyta u doskonale znanych i lubianych bohaterów komiksowych
opowieści w antycznej Grecji, cesarstwie rzymskim
i wiosce Galów. Park zapewnia doskonałą zabawę dla
całej rodziny, proponując różnorodne rozrywki: zjazdy
na drewnianych łodziach, spływy na tratwach, przejażdżkę kolej ką górską, alej ki spacerowe, pokazy del�nów, spektakle i wiele, wiele innych. Wyjazd do Polski.
6. DZIEŃ.
Przyjazd do Polski.

w cenie

✿ 3 noclegi w hotelu***
na przedmieściach Paryża;
2-os. pokoje (możliwość 2 dostawek)
z łazienkami
✿ wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje
(1 serwowana w restauracji,
2 w restauracjach FLUNCH – typu selfservice) zgodnie z programem
✿ przejazd autokarem
✿ opieka pilota
✿ ubezpieczenie KL i NW

cena od

1398 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu:
ok. 175 EUR/os. dorosła, ok. 150 EUR/dziecko.
Wybrane potwierdzone terminy:
01.07, 03.07, 07.08, 19.08.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Disneyland

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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FRANCJA 6 DNI

Disneyland

rii Naturalnej
Muzeum Histo

✿

wszystkie noclegi
w jednym hotelu
✿ wizyta w Disneylandzie
✿ rejs po Sekwanie
✿ szaleństwo w Aquaparku
✿ muzeum dinozaurów
✿ miasteczko nauki
i przemysłu
104

mi ejs ce na no ta tk i

Wakacje w Paryżu
XFRWAKP/XFRWAKA

Paryż • Disneyland
Idealne połączenie: zwiedzanie Paryża i aktywny wypoczynek na wakacjach. Niezapomniane,
wypełnione ciekawym programem dni pełne wrażeń. Wspólne odkrywanie najpiękniejszych
miejsc Paryża i czas na relaks i dobrą zabawę. W programie m.in.: Miasteczko Nauki i Przemysłu,
Aquapark oraz Disneyland - fantastyczny bajkowy świat, miejsce, gdzie spełniają się sny
i marzenia, do zabawy zapraszają postacie ze słynnych kreskówek, tematyczne parki,
przedstawienia i parady zachwycą osoby w każdym wieku. Dobry pomysł na wakacyjną
przygodę. Trasa we Francji: ok. 1150 km.
1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Francj i.
2. DZIEŃ. PARYŻ
Przyjazd do hotelu na przedmieściach Paryża, zakwaterowanie. Po krótkim odpoczynku przejazd
sławnym paryskim metrem lub RER do centrum
PARYŻA na plac Charles’a de Gaulle’a. Łuk Triumfalny
– symbol Francj i i spacer Champs Elysées cieszącej
się sławą naj piękniejszej ulicy świata, na imponujący
Place de la Concorde z obeliskiem z różowego marmuru i ośmioma posągami kobiet, symbolizującymi
największe miasta Francj i. Przejście na Place de la
Madeleine i zwiedzanie neoklasycznego kościoła St.
Madeleine. Kolacja. Powrót do hotelu i nocleg.
3. DZIEŃ. PARYŻ
Śniadanie. Rejs statkiem po Sekwanie. Dla chętnych
(za dodatkową opłatą na miejscu): wjazd lub wejście na wieżę Ei�a. Następnie w programie: bazylika
Sacré-Cœur wzniesiona na szczycie wzgórza Montmartre, Place du Tertre – jeden z naj bardziej malowniczych zakątków Paryża. Wizyta w la Cité des Sciences
et de l’Industrie – wspaniałym „mieście” Nauki i Przemysłu. Na ogromnej przestrzeni powstało centrum
łączące dobrą zabawę i naukę. Wybór atrakcji jest
ogromny, m.in.: wystawy motoryzacji czy lotnictwa,
planetarium, łódź podwodna i wiele innych. Kolacja.
Powrót do hotelu i nocleg.
4. DZIEŃ. PARYŻ
Śniadanie. Przejazd do Paryża i zwiedzanie kościoła
św. Seweryna. Spacer po Dzielnicy Łacińskiej: Sorbona – j eden z najstarszych uniwersytetów Europy i Panteon – miejsce spoczynku wielu sławnych
Francuzów i Francuzek. Wizyta w Muséum National
d’Histoire Naturelle (Muzeum Historii Naturalnej),
z ciekawymi wystawami przedstawiającymi m.in.
historię ewolucji czy szkielety dinozaurów. Przejazd do Aquaboulevard – wodnego parku rozrywki,
z wieloma atrakcjami: baseny, zjeżdżalnie, squash
i wiele innych. Kolacja. Powrót do hotelu, nocleg.

Disneyland
5. DZIEŃ. DISNEYLAND
Śniadanie.
Wy kwaterowanie.
Wyj azd
do DISNEYLANDU – wybranego w 2018 r. naj lepszym pa rkie m rozrywki na świecie. Całodzienny
pobyt w krainie bajek Walta Disneya. Niezapomniane spacery m.in. po krainie marzeń, miasteczku przyszłości i krainie piratów. Na ogromnym terenie parku czekają liczne atrakcje: postacie z � lmów
Disneya, słynne parady na Main Street, rekonstrukcja miasteczka z Dzikiego Zachodu, sklepy, bary
i restauracje. Wyjazd do Polski.
6. DZIEŃ.
Przyjazd do Polski.

w cenie

✿ 3 noclegi w hotelu***
na przedmieściach Paryża;
2-os. pokoje (możliwość 2 dostawek)
z łazienkami
✿ wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje
w restauracjach FLUNCH (typu self
-service) zgodnie z programem
✿ przejazd autokarem
✿ opieka pilota
✿ ubezpieczenie KL i NW

cena od

1498 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 180 EUR/os. dorosła,
ok. 160 EUR/dziecko.
Wybrane potwierdzone terminy: 24.07, 19.08.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Paryż

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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CZECHY 4 DNI

Praga

mi ejs ce na no ta tk i
Dolni Adršpach
Skalne Miasto

✿

106

unikalne Skalne Miasto
✿ jedno z największych
Zoo Safari w Europie
✿ Złota Praga
✿ iQpark w Libercu

Ahoj, Kreciku!
XCZAHOO

Skalne Miasto Dolni Adršpach • Liberec • iQpark
Liberec • Praga • Jičín • Dvur Kralove Zoo Safari
Niezapomniana przygoda u naszych południowych sąsiadów, gdzie na najmłodszych
turystów i całe rodziny czeka wiele atrakcji. W programie: rezerwat przyrody Skalne Miasto,
Zoo Safari ze zwierzętami na wyciągnięcie ręki, bajkowy Jičín rozbójnika Rumcajsa, Złota
Praga, gdzie można przenieść się do świata minikolejek w Království Železnic, zabawa
w aquaparku ze sztucznymi falami, zjeżdżalniami i rwącą rzeką. W Science Centrum iQpark
w Libercu zarówno dzieci, jak i dorośli
przekonają się, że nauka wcale nie musi być
nudna. Trasa w Czechach: ok. 300 km.

1. DZIEŃ. SKALNE MIASTO DOLNI ADRŠPACH
– LIBEREC
Zbiórka uczestników. Przejazd do SKALNEGO
MIASTA DOLNI ADRŠPACH. Wejście na teren rezerwatu przyrody. Spacer i podziwianie przepięknych,
unikalnych form skalnych zbudowanych z piaskowca płytowego, malowniczo i wspaniale wyrzeźbionych przez naturę. Wysokie skalne ściany, skalny
wodospad, piękne szmaragdowe jezioro otoczone
różnobarwną roślinnością i górne jeziorko zachwycą każdego. Przejażdżka łodzią-tratwą po Jeziorku
Adršpašskim (przy dobrych warunkach atmosferycznych). Przejazd do LIBERCA. Spacer po mieście,
gdzie dominują domy z XIX i XX w.: rynek starego
miasta, z pięknym neorenesansowym ratuszem, pomniejszoną kopią wiedeńskiego ratusza, następnie
Teatr Miejski z monumentalną fasadą, domy wallensteinowskie, kościół św. Krzyża i zamek. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ. IQPARK LIBEREC – PRAGA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wizyta w największym centrum nauki IQPARK LIBEREC, który bawi
i uczy jednocześnie. Są tam działy poświęcone
m.in. �zyce, anatomii, genetyce, astronomii, geologii, gdzie na wielu stanowiskach można zaobserwować różne zjawiska i własnoręcznie robić
eksperymenty. Przejazd do hotelu w PRADZE.
Zakwaterowanie. Fakultatywnie (za dodatkową
opłatą na miejscu): pobyt w aquaparku. Niezapomniana zabawa w kompleksie basenów, ze sztucznymi falami, zjeżdżalniami i rwącą rzeką. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. PRAGA
Śniadanie. Zwiedzanie PRAGI – miasta pod wieloma względami wyjątkowego, które co roku przyciąga rzesze turystów. Wizyta w świecie minikolejek: Království Železnic, gdzie idealnie odtworzone
makiety miast i pociągów zrobią wrażenie nie tylko na maluchach. Spacer po wpisanym na listę
UNESCO zabytkowym centrum stolicy: Hradczany,
most Karola, rynek staromiejski, ratusz z zegarem
Orloj. Wizyta na targu, gdzie można kupić pamiątkę
z Krecikiem: drewniane zabawki, breloczki, kubki
i oczywiście plusza ki Kreciki. Rejs statkiem po Wełtawie. Tysiącletnie miasto urzeka wspaniała panoramą. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

4. DZIEŃ. JIČÍN – DVUR KRALOVE
ZOO SAFARI
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do JIČÍNA,
malowniczego, historycznego miasteczka, które
zasłynęło dzięki Rumcajsowi. W pobliżu znajduje
się las Rzaholec, gdzie wg legendy rozbój nik mieszkał z Hanką i Cypiskiem. Krótki spacer po mieście.
Wizyta w warsztacie szewskim Rumcajsa. Przejazd
do DVUR KRALOVE ZOO SAFARI, parku z największą
liczbą gatunków afrykańskich zwierząt w Europie.
Zwierzęta żyjące na ogromnych wolnych wybiegach, w warunkach zbliżonych do naturalnych,
można podziwiać z pokładu odkrytego autobusu.
Są tam także pawilony: Zwierząt Drapieżnych (lwy,
tygrysy), Świat Ptaków, Świat Dinozaurów, Świat
Słoni, Świat Flamingów, Wodny Świat, Okapi, Małpy,
Orangutany. Przejazd do Polski.

Liberec

w cenie

✿ 3 noclegi w hotelach***
na trasie wycieczki; 2-os. pokoje
(możliwość 1 dostawki)
z łazienkami
✿ wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje
✿ przejazd autokarem
✿ opieka pilota
✿ ubezpieczenie KL i NW

cena od

1 088 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu: ok. 1800 CZK.
Wybrane potwierdzone terminy: 14.08.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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WIELKA BRYTANIA 7 DNI

Londyn

mi ejs ce na no ta tk i
Londyn

✿

na wyjazd rodzinny
✿ wizyta w Warner Bros
Studio, magia filmu
i nie tylko
✿ londyńskie akwarium
Sea Life
108

Zaczarowany Londyn
XGBCZAR

Greenwich • Londyn • Warner Bros Studio
Wycieczka adresowana jest do wszystkich, którzy lubią niespodzianki i zwiedzanie nie tylko
utartymi szlakami. Program pokazuje Londyn jako miasto pełne życia, zaskakujące atrakcjami, jakie
może zaoferować turystom. Oczywiście jest czas na Londyn „klasyczny”: opactwo Westminsterskie,
Tower Brigde, Muzeum Figur Woskowych, czy rej s po Tamizie. Natomiast wiele punktów programu
zaplanowano specjalnie z myślą o zainteresowaniu Londynem także najmłodszych turystów.
Wizyta w Warner Bros Studio to wyprawa w zaczarowany świat i odkrywanie sekretów magii
(nie tylko kina), w Muzeum Historii Naturalnej będzie okazja by stanąć oko w oko z dinozaurami
i przeżyć trzęsienie ziemi. Warto zobaczyć Londyn z London Eye – diabelskiego młyna o wysokości
350 m, przeżyć przygodę w towarzystwie sympatycznego Shreka czy wybrać się do świata morskich
stworzeń Sea Life. Londyn na pewno oczaruje!
1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Londynu.
2. DZIEŃ. GREENWICH
Przeprawa przez kanał La Manche. Przejazd
do GREENWICH, miejsca, przez które przechodzi
południk zerowy. Spacer parkiem obok Royal Observatory i Queens House do Painted Hall. Nieopodal stoi Cutty Sark – ostatni na świecie oryginalny
żaglowiec, którym transportowano herbatę z Chin.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
3. DZIEŃ. LONDYN
Śniadanie. Przejazd do centrum Londynu. Rejs po
Tamizie do Tower of London – jednej z najpotężniejszych fortec średniowiecznej Europy. W murach Tower znajdowały się więzienie i arsenał, swoją siedzibę
miały tu także mennica królewska i archiwum. Można
tu również zobaczyć skarbiec królewski z klejnotami
koronnymi, który mieści jeden z największych diamentów świata – 530-karatową Pierwszą Gwiazdę Afryki.
Nieopodal twierdzy znajduje się jedna z największych
atrakcji turystycznych Londynu – Tower Bridge, najsłynniejszy most Wielkiej Brytanii. Zwiedzanie Westminster
Abbey – miejsca koronacji i pogrzebów królów Anglii,
obok katedry św. Pawła i Canterbury, najważniejszej
świątyni anglikańskiej. Opactwo słynie z kaplicy RAF-u
i oryginalnego tronu koronacyjnego monarchów brytyjskich. Tron ten po raz pierwszy służył Edwardowi I
w 1308 r. Na uwagę zasługuje również Zakątek Poetów,
który skrywa groby Chaucera, Drydena i Tennysona.
Powrót do hotelu, nocleg.
4. DZIEŃ. WARNER BROS STUDIO – LONDYN
Śniadanie. Przejazd do STUDIA FILMOWEGO WARNER
BROS, gdzie kręcono większość scen � lmowych przygód Harry'ego Pottera. Podczas wycieczki za kulisy
będzie można zobaczyć Wielką Salę Hogwardu, gdzie
odbywały się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, gabinet Dumbeldora, gdzie trzymana jest Tiara
Przydziału i miecz Gry� ndora. Trasa zwiedzania obejmuje również kuchnię Weasleyów, gdzie będzie można znaleźć odpowiedź na wiele pytań dotyczących
magii – nie tylko kina. W chacie Hagrida natomiast
znajduje się oryginalny motocykl, którym podróżował
gajowy. Wycieczka obej muje również takie miejsca,
jak pracownia profesora Snapa, wnętrza banku Gringotta. Na koniec będzie można odpowiedzieć sobie
na pytania, jak powstawały sceny gry w quidditcha
(i zobaczyć oryginalnego Nimbusa 2000), jak ożywały
obrazy i powstawały stwory, z którymi walczył bohater. Powrót do Londynu. Czas wolny przy Leadenhall,
gdzie w książce znajdował się Dziurawy Kocioł – pub
rozdzielający świat ludzi od świata czarodziejów. Czas

wolny na zakupy. Przejazd do Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds. Powrót do hotelu, nocleg.
5. DZIEŃ. LONDYN
Śniadanie. Przejazd do centrum Londynu. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie miasta. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): podziwianie
panoramy miasta z London Eye, Shrek's Adventure
– interaktywna przygoda w świecie słynnego, zielonego ogra i jego przyjaciół. Następnie wizyta w londyńskim akwarium Sea Life. Akwarium zaj muje aż
trzy piętra, podzielone na 14 sekcj i tematycznych.
W ponad milionie litrów wody żyją morskie stworzenia z całego świata. Prawdziwą atrakcją są interaktywne zajęcia, pokazy nurkowania, karmienie
zwierząt i wiele innych. Powrót do hotelu, nocleg.
6. DZIEŃ. LONDYN
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
do centrum środkami komunikacj i miejskiej. Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej z niezwykle interesującymi zbiorami obrazującymi życie na Ziemi.
Jedną z największych atrakcj i jest galeria dinozaurów
i symulacja trzęsienia ziemi. Dla małych odkrywców
możliwość wypożyczenia zestawu składającego się
z lornetki, mapy i zeszytu z zadaniami dotyczącymi
oglądanych wystaw. Czas wolny. Wyjazd do Polski
w godzinach popołudniowych.
7. DZIEŃ.
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

w cenie

✿ 4 noclegi w hotelu **/***
w Londynie; 2-os. pokoje
(możliwość 1 dostawki) z łazienkami
✿ wyżywienie: 4 śniadania (pełne
śniadanie angielskie)
✿ przejazd autokarem
✿ przeprawa kanałem La Manche
✿ opieka pilota
✿ bilet wstępu do Warner Bros Studio
✿ ubezpieczenie KL i NW

cena od

1998 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu: 75 GBP/os.
Wybrane potwierdzone terminy: 10.07, 24.07, 07.08.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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DANIA, NIEMCY 6 DNI

Legoland

mi ejs ce na no ta tk i
Legoland

✿

niezapomniana przygoda
✿ świetna zabawa
dla dzieci i dorosłych
✿ kraina przygód
w Hansa Parku
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Legoland, czyli baw się dobrze
XDKLEGO

Kopenhaga • Roskilde • Odense • Legoland • Hansa Park
Miejsca, gdzie fantazja staje się rzeczywistością, bajkowy świat, który oczaruje każdego. Zabawa,
nauka i możliwość przeżycia niezapomnianej przygody. Poznanie historii wikingów, bajek
Andersena, świata zbudowanego z 58 mln klocków Lego i krainy przygód w Hansa Parku. Atrakcje,
które zachwycą zarówno najmłodszych, jak i rodziców. Połączenie zwiedzania i zabawy to świetny
pomysł na rodzinne wakacje. Każdy, kto śnił, aby być piratem, wikingiem, kowbojem, rycerzem,
odkrywcą albo księżniczką, może spełnić swoje marzenie! Warto puścić wodze fantazji i wybrać się
na wyprawę z dziecięcych marzeń! Trasa: ok. 900 km.
1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Przejazd do Niemiec. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2. DZIEŃ. KOPENHAGA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
do Rostocku. Przeprawa promowa z Niemiec
do Gedser (ok. 2 godz.). Zacumowanie na wyspie
Falster. Przejazd drogą z niezapomnianymi widokami, wzdłuż pasa przepięknych urwisk do centrum
KOPENHAGI. Spacer po mieście: pałac Amalienborg
strzeżony przez oryginalnie umundurowanych,
ubranych w futrzane czapy gwardzistów, uważanych
za jeden z symboli duńskiej stolicy, pałac Christiansborg – siedziba parlamentu, pomnik Hansa Christiana
Andersena, fontanna Ge�on – największa fontanna
Kopenhagi, stary port miejski Nyhavn – jeden z bardziej malowniczych zakątków miasta, z kolorowymi
knaj pkami, oraz najsłynniejszy duński pomnik: Mała
Syrenka. Przejazd do hotelu w okolicach Kopenhagi,
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
3. DZIEŃ. ROSKILDE – ODENSE
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ROSKILDE
– miasta założonego w X w. przez wikingów, pierwszej stolicy Danii, które urzeka malowniczymi
zaułkami i sąsiedztwem pię knej zatoki. Wizyta
w Muzeum Łodzi Wikingów, gdzie znajdują się zrekonstruowane łodzie wydobyte z dna �ordu. Wiele
atrakcj i przygotowano także dla dzieci: przebranie
się za wikinga, pisanie imienia w alfabecie runicznym, spotkanie z budowniczymi łodzi i wiele innych.
Przejazd do Korsør nad Wielkim Bełtem (Storebælt)
najdłuższym wiszącym mostem Europy (17 km),
łączącym wyspy Zelandia i Fionia. Następnie przejazd do ODENSE, miejsca urodzenia Hansa Christiana Andersena. Zwiedzanie domu i muzeum pisarza
z licznymi pamiątkami, przedmiotami osobistymi,
fotogra�ami i rękopisami. Spacer uro kliwymi wąskimi uliczkami miasta. Przejazd na Półwysep Jutlandzki, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
4. DZIEŃ. LEGOLAND
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Billund,
gdzie znajduje się miejsce niezwykłe – LEGOLAND.
Całodzienny pobyt w krainie zabawy i przygód.
Markę klocków Lego znają wszyscy. „Leg godt” oznacza „baw się dobrze”, a „lego” – „zbieram, wy bieram”.
W parku każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dzieci,
jak i dorośli, spędzą tam fantastyczny dzień. Wrażenie
robią modele słynnych obiektów: Statua Wolności,
pomnik Andersena, samochody, statki, zamki, kraina
piratów, królestwo wróżki Tytanii, małe safari, kolej ka
wąskotorowa. Zachwyca park miniatur ze znanymi
budynkami, stolicami, miastami, wioskami, zbudowany z 20 mln klocków. Podoba się miasteczko

z Dzikiego Zachodu, gdzie spotkać można poszukiwaczy złota, kowbojów, Indian, szeryfa, a także udać się
na przej ażdżkę pociągiem lub canoe. W Stre�e
Wyobraźni znajduje się akwarium i największe
w Skandynawii kino 4D. Inne atrakcje to Park Przygody Królestwo Rycerzy i Księżniczek, Rwąca Rzeka,
przejażdżka smoczym pociągiem, Duploland – raj dla
naj młodszych, Park Piratów – łódki piratów, bitwy morskie, karuzele. Przejazd do Niemiec, zakwaterowanie
w hotelu, nocleg.
5. DZIEŃ. HANSA PARK
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Sierksdorf.
Całodzienny pobyt w parku rozrywki – HANSA PARK,
gdzie większość atrakcj i zostało zaprojektowanych
nie tylko dla małych gości, ale także dla ich rodziców.
Idealne miejsce zabawy dla całej rodziny. Jeden
z naj piękniejszych krajobrazowo parków rozrywki,
a także jedyny ulokowany na wybrzeżu w Niemczech. Na 46 ha znajduje się 12 krain tematycznych:
Kraina Przygody, Starodawny Jarmark, BonanzaCity, Hanzeatyckie Ogrody, Obóz Drwali, Kraina
Dzieci, Pomosty Portowe, Mexico, Łaskotanie Nerwów, Kraina Piratów, Cuda Wodne, Hanza w Europie – wycieczka w przeszłość. Wśród wielu atrakcj i
każdy znajdzie coś dla siebie: nowa wielka kolej ka
górska, która zabierze pasażerów w świat sag i legend wikingów, rollercoastery, rejs łódką po „morzu
kwiatów”, rejs łodzią wikingów, szalony rafting na
pontonach, spływ przez scenerię Dzikiego Zachodu
w ogromnym drążony m pniu drzewa, zakończony
zjazdem w dół z wysokości 15 m, a także teatrzyki,

pokazy i występy na plenerowej scenie, cyrk wodny
z lwami morskimi i wiele innych. Wyjazd do Polski.
6. DZIEŃ.
Przyjazd do Polski.

w cenie

✿ 4 noclegi w hotelach*** na trasie
wycieczki; 2-os. pokoje (możliwość
1 dostawki) z łazienkami
✿ wyżywienie: 4 śniadania
✿ przejazd autokarem
✿ przeprawa promowa: Rostock-Gedser
✿ przejazd mostem Storebbælt
✿ opieka pilota
✿ ubezpieczenie KL i NW

cena od

1998 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu: 750 DKK i 45 EUR,
dzieci do 12 lat: ok. 550 DKK i 39 EUR.
Wybrane potwierdzone terminy: 03.07, 17.07, 21.08.
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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POLSKA 2 DNI

ENERGYLANDIA

mi ejs ce na no ta tk i
ENERGYLANDIA

✿

rodzinny weekend
w największym parku
rozrywki w Polsce
✿ zwiedzanie Krakowa
✿ brak dodatkowych
opłat na miejscu
112

Kraków i ENERGYLANDIA!
XPLKREN

Kraków • ENERGYLANDIA
Szacowny, zabytkowy Kraków oraz największy i najnowocześniejszy park rozrywki
w Polsce. Niezwykła podróż w czasie i niepowtarzalne przeżycia. Świetny pomysł
na rodzinny wyjazd czy szalony wypad z przyjaciółmi. Tu lekcje historii połączysz
z najlepszą zabawą, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki, wykorzystanych
dla rozrywki i fantastycznej zabawy, przyprawiającej o zawrót głowy. Zapraszamy!
1. DZIEŃ. KRAKÓW
Zbiórka uczestników. Przejazd do KRAKOWA.
Przejście pod Barbakan i Bramę Floriańską. Jest to
średniowieczna brama, pozostałość murów miejskich, nad którą widnieje płaskorzeźba projektu
Jana Matej ki. Spacer do Rynku. Czas wolny w krakowskich Sukiennicach. Wysłuchanie hej nału mariackiego. Zwiedzanie wnętrza Bazyliki Mariackiej,
w której znajduje się słynny Ołtarz Wita Stwosza,
gwiaździste sklepienie oraz ostrołukowe wydłużone okna. Przy ulicy Grodzkiej znajduje się plac
św. Marii Magdaleny, z którego można podziwiać
wspaniałą fasadę barokowego kościoła św. Piotra i
Pawła oraz zabytkowego kościoła św. Andrzeja zbudowanego w X w. w stylu romańskim. Spacer bulwarami nad Wisłą do jednego z symboli Krakowa
– Smoka Wawelskiego. Zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu. Czas wolny, podczas którego
można pospacerować po dziedzińcach lub udać
się do Katedry na Wawelu, gdzie oprócz królów
i ich rodzin pochowani są m. in. Adam Mickiewicz
i Juliusz Słowacki. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2. DZIEŃ. ENERGYLANDIA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przyjazd
do ENERGYLANDII, największego parku rozrywki
w Polsce i jednego z największych w Europie. Gości
czeka całodniowa zabawa na 35 hektarach powierzchni, na której odnaleźć można aż 75 atrakcji, w tym
23 dedykowane dzieciom do 2. roku życia oraz 15 Roller
Coasterów, rozlokowanych w 5 strefach tematycznych.
Od Baj kolandii dla najmłodszych po Strefę Ekstremalną,
która dostarcza maksimum adrenaliny, potężną dawkę
radości i zabawy na najwyższych obrotach. W stre�e

ENERGYLANDIA
tej bez wątpienia króluje Hyperion – najwyższy (77 m)
i najszybszy (142 m/h) Mega Coaster nr 1 w Europie!
W cenie skorzystać można także z wodnej strefy
Big Milk Water Park, naśladuje ona tropikalną wyspę
z mnóstwem atrakcji, zjeżdżalni oraz zakątkami relaksu.
ENERGYLANDIA to nie tylko park rozrywki, lecz także miejsce, w którym odbywa się wiele warsztatów
edukacyjnych i artystycznych oraz pokazów pirotechnicznych. Zobaczyć tutaj można spektakularne wido-

wiska, wśród nich Extreme SHOW. Są to widowiska
z udziałem najlepszych kierowców samochodowych.
Zabawa gwarantowana do późnych godzin wieczornych, a później wyj azd w drogę powrotną.

w cenie

✿ 1 nocleg w hotelu***;
2-os. pokoje (możliwość
1 dostawki) z łazienkami
✿ wyżywienie: 1 śniadanie
✿ bilety wstępu do ENERGYLANDII
✿ przejazd autokarem
✿ opieka pilota

cena od

699 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Kraków

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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POLSKA 3 DNI

Warszawa

mi ejs ce na no ta tk i
ntago
Park Wodny Su

✿

Pałac Kultury i Nauki
✿ Park Wodny Suntago
✿ Park Łazienkowski
✿ Stare Miasto

114

Warszawa i Wodny Świat
XPLWAWA

Warszawa • Park Wodny Suntago
Baw się i zwiedzaj! Największy polski aquapark i największe miasto możesz poznać
już w 3 dni! W Suntago, gdzie zawsze świeci słońce, odpoczniesz w cieniu tropikalnych palm
i zaszalejesz na wodnych atrakcjach. Dumną Warszawę podziwiamy za jej niezwykłą historię
i dynamiczny rozwój. Są tu tak ważne i ciekawe miejsca jak Pałac Prezydencki, Belweder,
Park Łazienkowski, romantyczne Stare Miasto czy Zamek Królewski z kolekcją obrazów
słynnego Canaletta. Wyrusz z nami na wycieczkę i poznaj Warszawę! A do tego jeden
z największych w Europie parków wodnych Suntago zapewni rozrywkę i niezapomniane
wrażenia dla całej rodziny.
1. DZIEŃ. WARSZAWA
Przyjazd do WARSZAWY. Zwiedzanie Starego Miasta:
Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski (zwiedzanie
wewnątrz jest uzależnione od dostępności miejsc),
rynek Starego Miasta z pomnikiem Syrenki – symbol Warszawy. Następnie przejście do Barbakanu
i wzdłuż murów miejskich do Pomnika Małego
Powstańca, który upamiętnia naj młodszych uczestników Powstania Warszawskiego. Spacer Krakowskim Przedmieściem, podczas którego mij a się
Pałac Prezydencki. Dojście pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Następnie Grób Nieznanego
Żołnierza, czczący pamięć poległych w walce o niepodległość. Grób mieści się pod kolumnadą Pałacu
Saskiego, nieistniejącego obecnie pałacu klasycystycznego. Przejście przez wspaniały Ogród Saski
– park miejski pierwotnie będący ogrodem francuskim. Tuż obok znajduje się Pałac Lubomirskich.
Czas wolny na wizytę w Złotych Tarasach lub dla
chętnych (za dodatkową opłatą na miejscu): wjazd
na taras widokowy na 30. piętrze Pałacu Kultury
i Nauki. Przejazd pod Sej m Rzeczypospolitej Polskiej. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2. DZIEŃ. PARK WODNY SUNTAGO
Śniadanie. Przejazd do PARKUWODNEGO SUNTAGO
– największego zadaszonego parku wodnego
w Europie. Czas wolny w parku, gdzie na odwiedzających czekają 32 zjeżdżalnie, rzeka przygód,
zewnętrzny basen termalny, basen z falami oraz symulator sur� ngu. Wakacyj nego nastroj u dopełnia

Warszawa
egzotyczne otoczenie, w tym kilkaset prawdziwych
palm sprowadzonych z Florydy. Wieczorem powrót
do hotelu, nocleg.
3. DZIEŃ. WARSZAWA
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Parku
Łazienkowskiego, słynnych ogrodów królewskich
założonych w XVIII w. przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Spacer po parku pełnym klasycystycznych zabytków: Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria czy malowniczo położony Am�teatr. Podczas
spaceru podziwiać można słynne pomniki: Fryderyka Chopina i Jana III. Obecnie w Pałacu na Wyspie

mieści się Królewska Galeria Obrazów, która liczy
około 140 dzieł. Przejście pod Belweder, klasycystyczny pałac z początku XIX w., który początkowo pełnił funkcję siedziby Naczelnika Państwa,
a następnie siedziby Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej. Odbywają się w nim uroczystości z udziałem głowy państwa lub przedstawicieli Kancelarii
Prezydenta RP. Wyjazd z Warszawy.

w cenie

✿ 2 noclegi w hotelu **/***;
2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki)
z łazienkami
✿ wyżywienie: 2 śniadania
✿ wstęp do Parku Wodnego Suntago
✿ przejazd autokarem
✿ opieka pilota

cena od

799 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.
Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu tylko
w przypadku zwiedzania Zamku Królewskiego: 45 PLN
(cena biletu wraz z zestawem słuchawkowym).
Dodatkowe opłaty obowiązkowe
i fakultatywne na www.itaka.pl

Park Wodny Suntago

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.
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POLSKA ZATOR

WESTER N CAMP

mi ejs ce na no ta tk i
✿

niepowtarzalny klimat
Dzikiego Zachodu
✿ w pobliżu ENERGYLANDII
✿ bogata oferta rekreacyjna
✿ wyjątkowe zakwaterowanie
✿ dla Klientów ITAKI bilety
do ENERGYLANDII z rabatem
i pierwszeństwem wejścia na
najpopularniejsze atrakcje
116

★★ ★

✚

Western Camp Resort
i Park Rozrywki
ENERGYLANDIA
SPLENER

Zaszalej i przeżyj niezapomniane emocje w największym parku
rozrywki w Polsce – ENERGYLANDII z największym na świecie,
sięgającym nieba hybrydowym roller coasterem, 5 strefami
gwarantującymi świetną rozrywkę oraz egzotyczną strefą
wodną! A następnie przenieś się w czasie i poznaj prawdziwy
Dziki Zachód – nocuj w indiańskim tipi, pionierskim wozie
lub komfortowym domku szeryfa. Stylizowany na wioskę
rodem z westernów, położony w małopolskim Zatorze resort
to nietypowa propozycja na aktywny wypoczynek.
Jeżeli marzysz o rodzinnych wakacjach pełnych wrażeń
lub o szalonym wypadzie z przyjaciółmi – to jest propozycja
dla Ciebie. Uwaga – to miejsce uzależnia!

WE ST ER N CA MP

POŁOŻ ENIE: ok. 1 km od centrum miejscowości ZATOR,
ok. 1,5 km od ENERGYLANDII (dojazd specjalną Ciuchcią),
ok. 16 km od Wadowic, ok. 55 km od Krakowa; transfer do Zatoru.
HOTEL: brak o�cjalnej kategoryzacj i, otwarty w 2018 r., ok. 574
miejsc noclegowych w różnorodnej zabudowie: 40 indiańskich tipi,
40 kowbojskich wozów i 60 domków szeryfa (parterowe lub piętrowe), restauracja, bar, ogródki piwne, internet bezprzewodowy.
POKÓJ: indiańskie tipi: 4-os., ok. 24 m², wielobarwne namioty
tworzące indiańską wioskę, klimatyzowane/ogrzewane, internet
bezprzewodowy, dostęp do wspólnych węzłów sanitarnych;
dostępne również: kowbojski wóz, domek szeryfa i domek szeryfa
z antresolą.
SPORT I ROZRYWKA: boiska sportowe, kino plenerowe, miejsca
na ognisko, strefa relaksu; ENERGYLANDIA ok. 1,5 km od resortu.
DLA DZIECI: plac zabaw, kino plenerowe; ENERGYLANDIA
ok. 1,5 km od resortu.
WYŻYWIENIE: śniadania (bufet) lub śniadania i obiadokolacje.
WES TER N CAM P

gratis
✿�Wi-Fi
✿�parking

cena od

12 9 zł*

*cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona.

DOMEK SZERYFA

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach
sprzedaży na terenie całego kraju.

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne
i dostępne sezonowo.
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ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW
Na zgłoszeniu należy bezwzględnie wskazać miejsce wsiadania. Wszelkie zmiany bez porozumienia się z Biurem Podróży ITAKA mogą spowodować niezabranie
Uczestnika bez zwrotu kosztów. Dowóz do miejsca rozpoczęcia imprezy może być realizowany innymi środkami transportu niż wyszczególnione w świadczeniach
(pojazdami o niższym standardzie) i może wiązać się z dodatkowymi przesiadkami. Na miejscu zbiórki należy zgłosić się 15 minut przed godziną odjazdu, a w miejscu
rozpoczęcia imprezy (na czerwono w rozkładach) – 30 minut wcześniej. Dopuszczalna waga bagażu – 15 kg/os., bagaż podręczny – 5 kg/os. Podane godziny powrotu
są orientacyj ne i mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmos�eryczne, sytuację na drogach oraz przejściach granicznych.
Miejsce wsiadania

Adres

Dopłata

AUGUSTÓW
BIAŁYSTOK
BIELSKO-BIAŁA
BYDGOSZCZ
CZĘSTOCHOWA
EŁK
GDAŃSK
GLIWICE
GŁUBCZYCE
GORZÓW WLKP.
GRAJEWO
KATOWICE
KIELCE
KOSZALIN
KRAKÓW
KUDOWA SŁONE
LEGNICA
LESZNO
LUBLIN
ŁOMŻA
ŁÓDŹ
MŁAWA
OLSZTYN
OPOLE
PIŁA
PIOTRKÓW TRYB.
POZNAŃ
PUŁAWY
RADOM
RZESZÓW
SKARŻYSKO-KAMIENNA
SŁUPSK
SUWAŁKI
SZCZECIN
SZCZUCZYN
TARNÓW
TORUŃ
TORZYM
WARSZAWA
WROCŁAW
ZIELONA GÓRA
ZGORZELEC

ul. Wojska Polskiego, przy Kau�andzie
Dworzec Autobusowy PKS, peron 5, st. 10
Dworzec PKS, płyta dolna
ul. Jagiellońska 22, przy salonie ITAKA
Dworzec PKS, Al. Wolności 45
PKS , Dworzec PKS
ul. 3 Maja, zatoka autobusowa przy Dworcu PKS
PKS Gliwice, ul. Pionierów 8
Stacja paliw LOTOS, ul. Wrocławska
Stacja paliw NEO, ul. Myśliborska 26
ul. Ks. J. Popiełuszki, przy dworcu PKS
Dworzec Autobusowy, ul. Sądowa 5
Dworzec Bus, ul. Żelazna 18
Dworzec Autobusowy PKS
Regionalny Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18, płyta górna, st. G10-G13
Stacja paliw STATOIL, 1 km przed przejściem granicznym
Stacja paliw LOTOS, ul. Nowodworska 30
Parking przy C.H. NASZE LESZNO, ul. Narutowicza 84
Dworzec Główny PKS, Al. Tysiąclecia 6, st. 3
Tymczasowy Dworzec Autobusowy, ul. Dworcowa, st. 5
Dworzec PKS Łódź Kaliska, Al. Włókniarzy
Stacja paliw LOTOS, przy DK 7, ul. Polna 39
Stacja paliw STATOIL, przy Dw. Głównym, ul. Lubelska 10 A
Stacja paliw BP, ul. Powstańców Warszawskich 33
Parking przy Dworcu PKP
MOTEL-BAR, ul. Sikorskiego 52
Dworzec Autobusowy Poznań Główny, ul. S. Matyi 2, st. 13-19
ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 155)
Przystanek MZK, ul. Prażmowskiego, przystanek Dworzec PKP
Dworzec Podmiejski, ul. Jana Kasprowicza 6
ul. Krakowska (ul. Łowiecka) /09
Parking przy Dworcu PKP
Dworzec PKS, st. 1
Plac Żołnierza Polskiego 11, zatoka dla autobusów
Dworzec PKS
Dworzec PKS, ul. Dworcowa 1
Dworzec PKS
Zajazd CHROBRY, ul. Warszawska 19
Dworzec Zachodni PKS, Al. Jerozolimskie 144, st. 11
Dworzec PKS Wrocław, ul. Sucha 1, st. 10-11
Parking przy Palmiarni
Stacja paliw ORLEN, ul. Słowiańska 1
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ROZKŁAD NUMER
1

2

3

4:35
6:00

7:45
9:00
15:15

4:35
6:00

9:00
15:30
3:18
6:30
16:00
18:30
10:15
5:15
15:30
11:26
7:15
13:30
13:50
13:00
8:00
6:10
13:00
7:30
6:00
17:30
10:00
14:00
12:15
8:55
10:00
11:00
10:46
6:15
4:00
8:45
5:30
11:30
9:00
11:00
15:00
12:30

17:15
8:30
17:30
20:30
9:02
16:30
11:26
15:00

3:18
8:00
9:30
16:30
5:15
8:30
11:26
12:00
7:00

4

XPLKREN

XPLWAWA

2:15
8:00

7:30

7:00

0:15
7:30

5:15

7:30
10:00

6:45

8:00
8:00

5:15
11:30

7:00

22:00
19:00
8:00
10:00
15:00

13:30
5:30

4:00

8:00
6:10
13:00

4:30

5:45

19:30

10:30

9:00

6:30

5:45
4:15

3:00

16:00
17:30
8:55
10:00
11:00
10:46
7:10
9:17

13:00
21:00

16:00
8:55
10:00
5:00
10:46
10:30
4:00
15:00
5:30

18:30
10:30
12:30
16:00

9:00

2:30
7:00

9:30

7:00

10:00

3:15

8:30

5:30
5:30

6:30

23:00

Rozkład dla XPLKREN oraz XPLWAWA – bez dopłaty za miejsce wsiadania.
Rozkład nr 1, miasta: Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wlkp, Koszalin, Legnica, Mława, Olsztyn, Piła, Słupsk, Szczecin, Toruń, Zielona Góra, Tarnów – aktywne 25.04-3.10.2021.
Rozkład nr 2, miasta: Piotrków Tryb., Częstochowa – TYLKO WYJAZD.
Rozkład nr 2, Bielsko-Biała – aktywne 24.04-3.10.2021.

Klienci wyjeżdżający z miast: Suwałki, Ełk, Augustów, Grajewo, Szczuczyn, Łomża, Białystok dowożeni są autokaram/busami frmy ŻAK EXPRESS do Warszawy na Dworzec
Zachodni PKS (st. 11), gdzie przesiadają się do autokarów/busów ITAKA.
Klienci wyjeżdżający z miast: Olsztyn, Mława dowożeni są autokarami/busami frmy Kondratowicz do Warszawy na Dworzec Zachodni PKS (st. 11), gdzie przesiadają się
do autokarów/busów ITAKA.
Klienci wyjeżdżający z miast: Lublin, Radom, Kielce, Puławy, Skarżysko-Kamienna dowożeni są autokarami/busami frmy BP TOUR do Krakowa na dworzec RDA (st. G10-G13),
gdzie przesiadają się do autokarów/busów ITAKA.
Klienci wyjeżdżający z Rzeszowa dowożeni są autokarami/busami frmy MARCEL BUS do Krakowa na dworzec RDA (st. G10-G13), gdzie przesiadają się do autokarów/busów ITAKA.
Klienci wyjeżdżający z miast: Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Gorzów Wlkp., Słupsk, Koszalin, Piła dowożeni są autokarami/busami frm lokalnych do Poznania na Dworzec
PKS przy ul. Matyi 2, gdzie przesiadają się do autokarów/ busów ITAKA.
Po zakończeniu imprezy, Klienci zostaną odwiezieni do podanego w umowie miejsca.
MIEJSCA W AUTOKARZE PRZYDZIELANE SĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, PRZYDZIELA JE PILOT W MIEJSCU ROZPOCZĘCIA IMPREZY.
Dopuszczalny ciężar bagażu: bagaż główny – 15 kg/os., bagaż podręczny – 5 kg/os.

Nazwa imprezy
Ahoj, kreciku!
Legoland, czyli baw się dobrze
Kraina bajki i baśni
Wakacje w Paryżu
Zaczarowany Londyn

120

Kod
XCZAHOO
XDKLEGO
XFRKRAI/KRAP
XFRWAKA/WAKP
XGBCZAR

Rozkład

Przyjazd*

5
3
2, 3
2, 3
3

18:00
0:30
7:00
7:00
7:00

Nazwa imprezy
Szalone wakacje
Italia nie tylko w miniaturze
Kraków i ENERGYLANDIA!
Warszawa i Park Wodny Suntago

Kod
XITGAAR
XITMIRA
XPLKREN
XPLWAWA

Rozkład

Przyjazd*

1
1
XPLKREN
XPLWAWA

5:00
5:00

*Przyjazd do Polski (granica państwa) około godziny podanej w tabeli.

INFORMACJ E PRAKTYCZNE
STANDARD HOTELI

W opisie prezentowanych hoteli stosujemy kategoryzację obowiązującą w danym kraju.
In�ormujemy, że każdy kraj stosuje własne kryterium przyznawania określonej kategorii
(gwiazdki, klucze, kategorie literowe). Jednocześnie in�ormujemy, że zarówno na stronie
www.itaka.pl, jak i na dokumentach podróży podajemy naszą subiektywną ocenę standardu
hotelu; połowa gwiazdki oznacza kategorię zawyżoną lub zaniżoną w stosunku do ofcjalnej
kategorii, o której także in�ormujemy w opisie hotelu zawartym w katalogu stanowiącym
integralną część umowy.
Subiektywna ocena standardu hotelu obejmuje cechy hotelu, które nie wynikają
bezpośrednio z jego standardu, ale są jego dodatkowym walorem, lub też stanowią wartość
dodaną. Mogą to być: panoramiczne położenie, piękne widoki, bujny, wypielęgnowany
ogród, położenie blisko atrakcji turystycznych. Mogą być to także wyjątkowe atrakcje
i animacje: programy rozrywkowe, zajęcia sportowe i inne aktywności, które hotel
organizuje dla swoich Gości. Na naszą ocenę może wpłynąć także stan utrzymania hotelu:
czystość, dbałość o szczegóły, estetyka wystroju. Bierzemy także pod uwagę jakość posiłków
i surowców do ich przygotowania, jakość napoi. Ważnym elementem jest także jakość
serwisu hotelowego: dyspozycyjność obsługi, stosunek do Klienta. Nasze oceny wynikają
także z inspekcji hotelowych przeprowadzanych przez biuro co najmniej raz w sezonie,
wspieramy się także opiniami naszych Klientów na www.itaka.pl.

DOBA HOTELOWA

Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), w hotelach
i apartamentach rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00, a kończy się o godz. 10.00.
W przypadku lotów powrotnych do kraju następujących po zakończeniu ostatniej doby
hotelowej, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w dniu wykwaterowania. Goście najczęściej
otrzymują pokój do składowania bagażu. W przypadku nocnych przylotów do kraju
docelowego, następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń hotelowych, podanej
na dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”, Goście kwaterowani są po przybyciu do
hotelu – co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego
na dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”.
Rozpoczęcie świadczeń all inclusive następuje po zameldowaniu w hotelu, pod warunkiem,
że trwa już pierwsza doba hotelowa, a kończy się z momentem wykwaterowania, jednak nie
później niż koniec ostatniej doby hotelowej. W przypadku rejsów statkiem, zaokrętowanie
rozpoczyna się od godz. 13.00 w dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny należy opuścić do godz. 9.00
w dniu zakończenia rejsu.

OPIEKA PILOTA

Uczestnicy grup autokarowych są objęci opieką pilota podczas wycieczki objazdowej
oraz opieką rezydenta podczas pobytu (wczasy i rejsy). Nie zawsze pilot/rezydent będzie
mieszkał z uczestnikami w jednym hotelu. Podczas rejsu rezydent znajduje się na tym
samym statku co uczestnicy rejsu. Pilot/rezydent jest kompetentnym przedstawicielem
B.P. ITAKA . Przy przyjeździe grupy rezy dent in�ormuje o godzinach i miejscu dyżurów,
do jego zadań należy pomoc przy przylocie, wylocie, podczas pobytu, zaokrętowaniu na
statku i przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne.

WYCIECZKI LOKALNE

Turyści mają możliwość wzięcia udziału w �akultatywnych wycieczkach lokalnych.
Wycieczki do interesujących miejsc turystycznych, często niedalekich od miejsca
pobytu są przyjemnym urozmaiceniem wczasów. Klienci uczestniczący w wycieczkach
�akultatywnych nie otrzymują zwrotu za niewykorzystany w tym czasie pokój hotelowy,
kabinę na statku i posiłki. Wycieczki lokalne organizowane są przez lokalne agencje
turystyczne na warunkach przez nie określonych. Istnieje możliwość niezorganizowania
wycieczki z powodu zbyt małej liczby chętnych.

PASZPORT/WIZY

Każdy z uczestników wyjeżdżających poza UE musi posiadać ważny paszport (minimum
6 miesięcy od daty powrotu do Polski). B.P. ITA KA nie ponosi odpowiedzialności za
osoby, które nie zostaną przepuszczone przez granicę z przyczyn niezależnych od biura.
Obcokrajowcy załatwiają �ormalności wizowe we własnym zakresie. W przypadku wyjazdu
do kraju, gdzie wymagane są wizy, Klienci są zobowiązani do dostarczenia dokumentów
w oryginale do B.P. ITAKA w terminie umożliwiającym otrzymanie wizy. Przy wyjeździe
do krajów UE wymagany jest dowód osobisty lub paszport.

KLIMATYZACJA

Hotel jest wyposażony w klimatyzację tylko w przypadku, gdy wyraźnie jest to podane
w opisie hotelu i pokoju, analogicznie w przypadku rejsów statkiem. W wielu przypadkach
urządzenia te są obsługiwane centralnie i wówczas okresowe ich włączanie bądź wyłączanie
zależy od decyzji właściciela hotelu lub posiadacza statku. Indywidualnie sterowana
klimatyzacja działa wtedy, gdy Klient przebywa w pokoju i uruchomi ją odpowiednią
kartą magnetyczną. Karta dostępna jest w recepcji i wydawana podczas kwaterowania.
W pokojach rodzinnych klimatyzacja jest w jednym pomieszczeniu.

BAGAŻ

W przypadku imprez samolotowych, Klient może zabrać bagaż podręczny od 5 kg
do 10 kg w zależności od linii lotniczej oraz 1 sztukę bagażu głównego, tzw. rejestrowanego
o wadze od 15 do 23 kg (w zależności od linii lotniczej i klasy podróży). W przypadku
rejsów statkiem, Klient może zabrać bagaż rejestrowany (o wymiarach nie większych
niż 75 x 58 x 23 cm) i bagaż podręczny (o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm).
Każdy nadbagaż podlega opłacie dodatkowej zgodnie z tary�ą obowiązującą u danego
przewoźnika, dostępną u sprzedawcy. Dotyczy to np. sprzętu do surfngu, windsurfngu,
kitesurfngu, złożonego roweru, sprzętu do gol�a lub sprzętu do nurkowania – butle

muszą być puste. Przewóz tego typu sprzętu podczas trans�eru lotnisko-hotel-lotnisko
może także wiązać się z dodatkową opłatą, p onieważ często wymaga zastosowania
specjalnego środka transportu. Przewóz dodatkowego sprzętu Klient musi zgłosić pocztą
elektroniczną najpóźniej na 3 dni robocze przed wylotem na adres: cok@itaka.pl wraz
z numerem rezerwacji oraz imieniem i nazwiskiem Klienta i wagą sprz ętu. Wówczas
też Klient zostanie poin�ormowany o ewentualnym koszcie przewozu sprzętu podczas
trans�eru w destynacji. W przypadku imprez o charakterze typowo narciarskim przewóz
sprzętu narciarsko-snowboardowego (para nart i butów lub deska snowboardowa na osobę,
koniecznie w pokrowcu) do 10 kg/os. na rejsach czarterowych jest bezpłatny (1 sztuka
na osobę). W przypadku imprez autokarowych ilość bagażu na osobę ograniczona jest
do jednej walizki lub torby podróżnej (maks. 15 kg) oraz niedużego bagażu podręcznego.
W autokarze nie ma możliwości dopłat za nadbagaż – w takim wypadku kierowca odmówi
zabrania dodatkowej walizki czy torby. Zaleca się, aby bagaże oddawane do luku autokaru
były opisane oraz oznaczone w sposób umożliwiający właścicielom ich identyfkację.

PODRÓŻ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach inwalidzkich przewożone są
samolotem bez dodatkowych opłat (za wózek również). Wózki inwalidzkie przewożone są
jako bagaż rejestrowany i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem
do samolotu. Baterie z wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu.
Ze względów bezpieczeństwa linie lotnicze muszą zostać poin�ormowane o podróży osób
z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózku, niewidomych, głuchoniemych) najpóźniej
na 3 dni robocze przed datą wylotu. Podróż takiej osoby należy zgłosić swojemu sprzedawcy
lub na adres cok@itaka.pl wraz ze swoim numerem rezerwacji oraz imieniem i nazwiskiem.
Przewóz osób poruszających się na wózku inwalidzkim podczas trans�eru lotnisko-hotel-lotnisko z reguły wymaga zastosowania specjalnego środka transportu i może wiązać się
z dodatkową opłatą, dlatego Klient podróżujący na wózku inwalidzkim, chcący skorzystać
z trans�eru musi zgłosić ten �akt sprzedawcy lub na adres cok@itaka.pl najpóźniej na 3 dni
robocze przed datą wylotu. Wówczas też Klient zostanie poin�ormowany o ewentualnym
koszcie takiego trans�eru.

UWAGI (dotyczą całej oferty)

1. Cena za udział dziecka do lat 2 w imprezach realizowanych samolotem czarterowym wynosi
od 199 PLN/os. Dzieciom do 2 lat w lotach czarterowych nie przysługuje osobny bagaż
rejestrowany, chyba, że Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu danej linii stanowią inaczej.
Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu dostępne są na www.itaka.pl/linie_lotnicze.
2. Podane w katalogu ceny nie obejmują biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów
do obiadokolacji, ubezpieczenia bagażu. Cenę zniżkową dla dzieci stosuje się, gdy są
one zakwaterowane z co najmniej dwiema osobami dorosłymi.
3. B.P. ITA KA dołoży wszelkich starań, aby kolejność realizacji programu, o ile jest
przewidziana, nie uległa zmianie, jednak ewentualne zmiany mogą zostać spowodowane
okolicznościami nadzwyczajnymi, niemożliwymi do przewidzenia lub uniknięcia,
względnie uzasadnionymi obawami o bezpieczeństwo uczestników.
4. Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że
nie każdy pokój w danym hotelu lub na statku wygląda tak samo, jak ten prezentowany
na zdjęciu w katalogu.
5. B.P. ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami
nadzwyczajnymi o charakterze siły wyższej lub zachowaniem osób trzecich,
nieuczestniczących w wykonywaniu umowy, których nie dało się przewidzieć, ani uniknąć.
6. Podane w o�ercie godziny serwowania posiłków oraz �unkcjonowania poszczególnych
elementów in�rastruktury hotelowej lub na statku mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezon, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które
hotelarz lub właściciel statku nie będzie miał wpływu. Przez nieznaczne zmiany należy
w tym przypadku rozumieć przesunięcia czasowe rzędu ok. 30 minut w stosunku do
godzin podanych w o�ercie. B.P. ITA KA o�eruje w sprzedaży wyjazdy z podziałem
na sezony Lato i Zima, dla których obow i ą zują następujące ramy czasowe: Lato:
1 kwietnia – 31 października, Zima: 1 listopada – 31 marca. Ponadto Biuro posiada
w swojej o�ercie tzw. kierunki całoroczne z wyjazdami organizowanymi w ramach
czasowych obejmujących obydwa ww. okresy. Co za tym idzie, opisy hoteli całorocznych
mogą zawierać in�ormacje związane z �unkcjonowaniem poszczególnych elementów
in�rastruktury hotelowej oraz serwowania posiłków z podziałem na ww. sezony.
7. Opłata za przewodników lokalnych zależy od liczby uczestników i została obliczona
dla grup min. 20-os. w przypadku wycieczek samolotowych i dla grup min. 35-os.
w przypadku wycieczek autokarowych. Przy liczbie uczestników innej niż podano
wyżej, opłata może ulec zmianie proporcjonalnie do ilości uczestników.
8. Limity bagażowe na przelotach wewnętrznych ujętych w programach wycieczek
objazdowych, mogą być mniejsze od limitów bagażowych na przelotach do i z destynacji.
In�ormacja na temat dopuszczalnej wagi bagażu będzie podana do 3 dni przed wylotem
w Strefe Klienta na stronie www.itaka.pl/stre�a-klienta/.
9. Podczas części wycieczek Klienci korzystają z sytemu Tour Guide. Jest to system
ułatwiający zwiedzanie, wykorzystujący połączenia bezprzewodowe. Uczestnicy
otrzymują indywidualne odbiorniki, natomiast przewodnicy i piloci przekazują
in�ormacje za pomocą mikro�onu podłączonego do nadajnika. Szczegółowe in�ormacje
na temat użytkowania odbiornika przekazuje pilot w pierwszym dniu wycieczki.
In�ormacja o tym, czy wycieczka jest obsługiwana w systemie Tour Guide znajduje
się w uwagach w opisie wycieczki na www.itaka.pl.
10. Katalog opracowano w oparciu o in�ormacje zebrane do dnia 26.02.2021 r.
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I USŁUGACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO
PODRÓŻY ITAKA ORAZ W WYJAZDACH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka pod frmą Nowa Itaka sp. z o.o. w Opolu, będąca
organizatorem turystyki, używająca również nazwy
handlowej „Biuro Podróży ITAKA”, zwana dalej „Biurem
Podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Podróżnym
optymalnych warunków wypoczynku w imprezach
turystycznych oraz na wyjazdach niestanowiących
imprez turystycznych. Niniejsze „Ogólne Warunki
Uczestnictwa W Imprezach Turystycznych
Organizowanych przez Biuro Podróży ITAKA oraz
w Wyjazdach” zwane dalej „Warunkami Uczestnictwa”.
Pojęcia: „impreza turystyczna”, zwana dalej „Imprezą”;
„umowa o udział w imprezie turystycznej”, zwana
dalej „Umową”, „Podróżny” (zwany również Klientem)
oraz „trwały nośnik”; są używane w Warunkach
Uczestnictwa, w znaczeniu nadanym im przez przepisy,
odpowiednio: art. 4 pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt 10 ustawy
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej
„Ustawą”. Ilekroć w Warunkach Uczestnictwa jest
mowa o „Biurze Sprzedaży” lub „Biurze” bez bliższego
określenia - należy przez to rozumieć zdefniowane
w art. 4 pkt 11 Ustawy pojęcie „punkt sprzedaży”,
w którym została założona rezerwacja Imprezy przez
danego Podróżnego.
Biuro Podróży ITAKA , p oza organizowaniem imprez
turystycznych, świadczy również pojedyncze usługi
turystyczne (hotelarskie) w postaci pobytu w hotelach
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(zwanych dalej „Wczasami w Polsce”), które nie
zostały połączone z innymi usługami turystycznymi,
wobec czego nie stanowią one imprez turystycznych
i wobec których nie stosuje się przepisów Ustawy.
Biuro Podróży dopuszcza możliwość dokonywania
płatności za Wczasy w Polsce za pomocą bonów
przewidzianych ustawą z 15 lipca 2020 r. o Polskim
Bonie Turystycznym, z zachowaniem zasad w niej
zawartych. Z treści Umów zawieranych z Klientami
wynika wprost, czy dotyczą one Wczasów w Polsce. Do
umów obejmujących Wczasy w Polsce, postanowienia
niniejszych Warunków dotyczących Imprez stosuje się
odpowiednio, za wyjątkiem punktu XIII, postanowień
dotyczących ubezpieczeń oraz wszelkich innych zapisów
odnoszących się wprost do przepisów Ustawy - których
to postanowień nie stosuje się.
Biuro Podróży ITAKA , poza organizowaniem imprez
turystycznych, o�eruje również usługi pośrednictwa
w zawieraniu umów o świadczenie pojedynczych usług
turystycznych (zwanych dalej „Wyjazdami”), które nie
stanowią imprez turystycznych i wobec których nie
stosuje się przepisów Ustawy. Przedmiotem Wyjazdów
są takie usługi turystyczne, które stanowią odrębną
całość i nie zostały połączone przez Biuro Podróży
ITAKA z innymi usługami turystycznymi. Wyjazdami
są w szczególności umowy o pobyt w hotelu z dojazdem
we własnym zakresie (z wyjątkiem hoteli położonych
w Polsce) czy o przewóz lotniczy (również w obie
strony). Z treści Umów zawieranych z Klientami
wynika wprost, czy doty czą one organizacji Imprezy,
czy Wyjazdu. Stroną umowy o Wyjazd z Klientem
jest każdoczesny wykonawca określonych nią
usług (jak Hotel czy Przewoźnik Lotniczy), który
ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację
i wobec którego wszelkie reklamacje na nienależyte
wykonanie usług winne być bezpośrednio kierowane.
Do umów obejmujących Wyjazdy, postanowienia
niniejszych Warunków dotyczących Imprez stosuje
się odpowiednio, za wyjątkiem punktów XII i XIII,
postanowień dotyczących ubezpieczeń oraz wszelkich
innych zapisów odnoszących się wprost do przepisów
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Ustawy - których to postanowień nie stosuje się.
Warunki Uczestnictwa stanowiące wzorzec Umowy,
wydane na podstawie art. 384 § 1 k.c. oraz Ustawy,
w zakresie w nich uregulowanym określają związane
z o�erowaniem, sprzedażą i realizacją Imprez Biura
Podróży prawa i obowiązki Podróżnych, Biura Podróży
oraz Biura Sprzedaży działającego w imieniu i na
rachunek Biura Podróży. Organizatorem Imprez,
o których mowa w Warunkach Uczestnictwa, jest
Biuro Podróży. Integralną część umowy stanowi treść
następujących materiałów i dokumentów:
a) „Warunki Uczestnictwa”,
b) „O�erta” zawierająca opis Imprezy wybranej przez
Podróżnego i stanowiącej przedmiot Umowy, za
wyjątkiem usług które zostały wybrane i nabyte
po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej oraz
Wycieczki Lokalne,
c) „Dokumenty podróży”,
d) „Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Biura
Podróży ITAKA Nr 10.11.014 ERGO Reiseversicherung
AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział
w Polsce (dawniej Europäische Reiseversicherung AG
z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce) 80-309
Gdańsk, al. Grunwaldzka 413 e) „Polityka prywatności”,
�) „In�ormacje Praktyczne”,
g) „O�erta bezzwrotna” – obejmuje imprezy, których
główne elementy, takie jak usługi transportu
i zakwaterowania podlegają rygorystycznym zasadom
rozliczeń z dostawcami miejsc w przypadku zgłoszenia
rezygnacji z takiej imprezy przez Biuro.
Materiały o których mowa wyżej są dostępne na stronie
www.itaka.pl oraz w Biurze Sprzedaży.
Aktualne opisy Imprez zawarte są w O�ercie Biura
Podróży zamieszczonej na stronie www.itaka.pl. oraz
w katalogach i nie stanowią o�erty w rozumieniu art. 66
§ 1 k.c. lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane
zawarte w opisie Imprez mają charakter in�ormacyjny
i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy
z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy
wymogu poin�ormowania Podróżnego o zmianie. Biuro
Podróży i Podróżny przekazują sobie wymagane Ustawą
lub Umową in�ormacje, oświadczenia i materiały za
potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do
rodzaju uzgodnionego przez strony trwałego nośnika,
z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIV. In�ormacje
lub oświadczenia przekazane ustnie powinny być
zapisane na trwałym nośniku. Jeżeli Ustawa wymaga
przekazania Podróżnemu in�ormacji lub oświadczenia
na określonym nośniku – zostanie użyty nośnik
wskazany w Ustawie. Biuro Podróży nie stosuje
określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) Ustawy, procedury
tworzenia imprezy turystycznej za pośrednictwem
powiązanych procesów rezerwacji online.

II. INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM
UMOWY; REZERWACJA IMPREZY;
ZAWARCIE UMOWY

Umowa może być zawarta:
(a) bezpośrednio z Biurem Podróży z wykorzystaniem
strony www.itaka.pl,
(b) za pośrednictwem Biura Sprzedaży w fzycznej
obecności obu stron,
(c) tele�onicznie za pośrednictwem Biura Sprzedaży
lub in�olinii Biura Podróży.
Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy musi posiadać
pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie
Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej
zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami
rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi
notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica

lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas
Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice
lub opiekunowie prawni. Osoba dokonująca rezerwacji
Imprezy (pierwsza osoba wymieniona w potwierdzeniu
rezerwacji / dokumentach podróży lub płatnik)
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę
całej ceny Imprezy za wszystkie osoby wymienione
w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest
także odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym
osobom otrzymanych od Biura Podróży (bezpośrednio
lub poprzez Biuro Sprzedaży) in�ormacji i oświadczeń
dotyczących Imprezy, a także za przekazywanie Biuru
Podróży (bezpośrednio lub poprzez Biuro Sprzedaży)
w imieniu tych osób in�ormacji i oświadczeń związanych
z Imprezą. Zaleca się aby Podróżny rezerwujący Imprezę
skontaktował się z Biurem Podróży (bezpośrednio
lub poprzez Biuro Sprzedaży) na 24 godz. przed
planowanym terminem wyjazdu/wylotu z kraju,
w celu potwierdzenia rozkładu jazdy/lotu. Zawsze
aktualny rozkład lotu/jazdy można sprawdzić
także w Strefe Klienta na stronie www.itaka.pl.
Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu:
a) standardowych in�ormacji za pośrednictwem
odpowiedniego standardowego �ormularza
in�ormacyjnego, zwanego dalej „�ormularzem SFI”,
stanowiącego załącznik 1 lub 2 do Ustawy,
b) in�ormacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy,
zwanych dalej „In�ormacjami o Imprezie”. Przed
zawarciem umowy organizator może zmienić in�ormacje
przekazane podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy
in�ormując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny
o każdej zmianie in�ormacji. W przypadku zawierania
Umowy za pośrednictwem strony www.itaka.pl
Podróżny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji
udzielone mu zostały wymagane Ustawą in�ormacje
za pośrednictwem �ormularza SFI, a przed zawarciem
Umowy również In�ormacje o Imprezie. W przypadku
zawierania Umowy w Biurze Sprzedaży w jednoczesnej
fzycznej obecności stron udzielenie Podróżnemu
in�ormacji za pośrednictwem �ormularza SFI oraz
In�ormacji o Imprezie a także potwierdzenie, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na trwałym
nośniku. W przypadku zawierania Umowy przez tele�on
Podróżnemu udziela się In�ormacji o Imprezie oraz
in�ormacji zawartych w SFI stanowiącym załącznik nr 2
do Ustawy, a także potwierdza się treść proponowanej
Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym
nośniku. Oświadczenie Podróżnego o zawarciu Umowy
jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub
innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia
od Biura Podróży. Umowa lub potwierdzenie jej
zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed
zawarciem Umowy In�ormacje o Imprezie, a także
pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz
dane i in�ormacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy.
W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej
zawarciu udostępnia się Podróżnemu na trwałym
nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
Do zawarcia umowy dochodzi poprzez dokonanie
wpłaty zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. III
CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY. Klient przez
dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) akceptuje
umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej
zawarcie. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii
Umowy w postaci papierowej, jeżeli została zawarta
w jednoczesnej fzycznej obecności stron. W sprawach
związanych z Imprezą Podróżny może kontaktować
się przed rozpoczęciem Imprezy bezpośrednio
z Biurem Podróży a w przypadku zawarcia umowy
za pośrednictwem Biura Sprzedaży – z tym Biurem,

zaś po rozpoczęciu Imprezy – z pilotem lub rezydentem,
którzy przekazują numer tele�onu i adres poczty
elektronicznej w momencie przylotu lub rozpoczęcia
trans�eru bądź w momencie zakwaterowania w hotelu.

III. CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY

Wszystkie ceny Imprez są cenami umownymi. Cena
Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących
tary�, cen, opłat i kursów walut. Cena Imprezy nie
obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy,
szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń,
a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na
Podróżnym. Przedpłata na poczet ceny Imprezy wynosi
30% ceny Imprezy. Przedpłaty należy dokonać do Biura
Podróży lub Biura Sprzedaży bądź na wskazany przez
Biuro Podróży rachunek bankowy w ciągu 24 godzin
od momentu założenia rezerwacji. Pełną należność za
Imprezę, z potrąceniem dokonanej przedpłaty, należy
wpłacić do Biura Podróży lub do Biura Sprzedaży bądź
na wskazany przez Biuro Podróży rachunek bankowy
na 21 dni przed datą wyjazdu/wylotu. Przy rezerwacji
na mniej niż 21 dni przed wyjazdem/wylotem, pełną
kwotę za Imprezę należy wpłacić w ciągu 24 godzin od
momentu założenia rezerwacji, w sposób analogiczny
jak wyżej . Zapłaty za dodatkowe ubezpieczenie
kosztów rezygnacji z Imprezy należy dokonać wraz
z przedpłatą lub zapłatą pełnej ceny zależnie od terminu
dokonania rezerwacji Imprezy. Jeśli rezerwacja nie jest
dokonywana osobiście, Podróżny zobowiązany jest
przesłać bankowy dowód wpłaty w ciągu 24 godzin po
dokonaniu rezerwacji. Dowód wpłaty należy przesłać
do Biura Sprzedaży lub na adres sklep@itaka.pl, jeśli
rezerwacja została założona przez stronę www.itaka.pl.
Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Biuro
Podróży zastrzega sobie prawo do anulowania
niezapłaconej rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana
jest na mniej niż 14 dni przed wyjazdem/wylotem,
płatność musi nastąpić w dniu dokonania rezerwacji.
Zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na
wskazany przez Podróżnego rachunek bankowy lub
w �ormie przekazu pocztowego na adres Podróżnego
podany na rezerwacji, na p odstawie dyspozycji
wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji (pierwszą
wymienioną w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach
podróży lub płatnika).

IV. PASZPORT, WIZY, SZCZEPIENIA,
WYMAGANIA ZDROWOTNE

Podróżny wyjeżdżający p oza obszar Unii Europejskiej
musi posiadać ważny stały paszport (minimum
6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy
wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany
j est dowód osobisty lub paszport. Wymóg
posiadania paszportu dotyczy także dzieci do
2 lat. Podróżnym posługującym się paszportem
tymczasowym lub dyplomatycznym Biuro Podróży
zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt
z placówką dyplomatyczną kraj u docelowego z racji
możliwych ograniczeń �ormalnych związanych
z takim paszportem. Wyjazd w region świata
o odmiennym klimacie lub niskim standardzie
warunków sanitarnohigienicznych wymaga
zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej
pro�ilaktyki. Przy wyjazdach w szczególności
w region Wysp Karaibskich, do państw Ameryki
Środkowej i Południowej , w rej on Bliskiego
Wschodu oraz A�ryki Środkowej i Azji, zalecamy
zapoznanie się z aktualnymi in�ormacj ami
dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych
i proflaktyki z tym związanej, dostępnymi na
stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób (ECDC) a także na stronie poświęconej
„In�ormacjom dla podróżujących” w ramach strony
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

(www.gis.gov.pl). Jeżeli istnieją przeciwskazania
lekarskie do odbycia przez Podróżnego podróży
zagranicznej i udziału w Imprezie Podróżny jest
obowiązany poin�ormować o tym Biuro Podróży.
Jeżeli udział w Imprezie jest związany z określonymi
wymaganiami zdrowotnymi in�ormacje o tym
zamieszcza się w opisie Imprezy.
In�ormacje o wymaganiach wizowych podane
w opisach poszczególnych imprez, odnoszą się
tylko do obywateli Polski. Obywatelom innych
państw zaleca się przed zakupem imprezy kontakt
z właściwym konsulatem w celu sprawdzenia
obowiązujących ich przepisów wizowych.

V. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, PRZELOT
I DOBA HOTELOWA

Biuro Podróży in�ormuje Podróżnego, że data
wylotu jest dniem rozpoczęcia, a data powrotu
dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i ostatni
dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na
transport, a nie na rzeczywisty wypoczynek. Doba
hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np.
wyżywienie), w hotelach i apartamentach, kończy się
o godz. 10.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00.
W przypadku nocnych przylotów do kraju docelowego,
następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń
hotelowych, podanej na dokumencie podróży
w pozycji „TERMIN”, Podróżni kwaterowani są po
przybyciu do hotelu – co oznacza, że doba hotelowa
liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego
na dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”.
Rozpoczęcie świadczeń all inclusive następuje po
zameldowaniu w hotelu, pod warunkiem, że trwa już
pierwsza doba hotelowa, a kończy się z momentem
wykwaterowania, jednak nie później niż koniec
ostatniej doby hotelowej . W przypadku lotów
powrotnych do kraju następujących po zakończeniu
ostatniej doby hotelowej, należy opuścić pokoje do
godz. 10.00 w dniu wykwaterowania. W przypadku
rejsów statkiem, zaokrętowanie na statku rozpoczyna
się od godz. 13.00 w dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny
należy opuścić do godz. 9.00 w dniu zakończenia rejsu.

VI. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
Z INICJATYWY BIURA PODRÓŻY

Z zastrzeżeniem art. 48 ust. 8 i 10 oraz art. 50 ust.
1 Ustawy - cena Imprezy określona w Umowie nie
podlega zmianie. Zmiana innych niż cena warunków
umowy, zwany ch dalej „Warunkami Umowy”, może
nastąpić zgodnie z przepisami art. 46 Ustawy.
Przepisy Ustawy wymienione w niniejszym rozdziale
są udostępnione na stronie www.itaka.pl oraz
dostępne są w Punkcie Sprzedaży. O wszystkich
zmianach Warunków Umowy, w rozumieniu art.
46 ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz o związanych z nimi
uprawnieniach i obowiązkach stron Biuro Podróży
ma obowiązek powiadomić Podróżnego na trwałym
nośniku niezwłocznie po otrzymaniu in�ormacji na
temat tych zmian. Podróżny powinien po otrzymaniu
zawiadomienia o zmianach Warunków Umowy
poin�ormować Biuro Podróży na trwałym nośniku
w terminie określonym w tym zawiadomieniu
(bezpośrednio lub poprzez Biuro Sprzedaży) czy
przyjmuje proponowaną zmianę czy odstępuje
od Umowy. Biuro Podróży odmawia przyznania
ewentualnego odszkodowania Podróżnemu, który
po otrzymaniu in�ormacji na temat zmian warunków
umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie.

VII. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY
Z INICJATYWY PODRÓŻNEGO;
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ
PODRÓŻNEGO

Zmiana Warunków Umowy (warunków zakupionej
Imprezy) z inicjatywy Podróżnego może nastąpić po

złożeniu przez Podróżnego oświadczenia na trwałym
nośniku w Biurze Podróży lub w Biurze Sprzedaży.
Podróżny, który po uiszczeniu przedpłaty lub całej
ceny Imprezy chce dokonać zmian Warunków Umowy
(np. w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu),
jest zobowiązany stosować się do następujących zasad:
(a) przy zmianach, o których Podróżny poin�ormuje
Biuro Podróży do 40 dni przed planowaną datą
wyjazdu, Biuro Podróży ma prawo pobrać opłatę
manipulacyjną w wysokości 350 PLN od osoby (dla
rezerwacji założonych do 8 marca 2021 r. obowiązuje
opłata: 250 PLN/os.). Opłatę tę wnosi się bezpośrednio
przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej
dokonaniu tak, aby na daną Imprezę zawsze wpłacona
była przynajmniej pełna przedpłata.
(b) w przypadku Imprez realizowanych samolotem
nieczarterowym tzn. rejsowym/liniowym lub tzw.
lowcostowym (niskobudżetowym) powyższe warunki
zmiany nie znajdują zastosowania. Koszty zmian
(terminu, uczestnika itp.) naliczone przez Biuro
Podróży będą uzależnione od kosztów naliczonych
przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany
należy się skontaktować z Biurem Podróży w celu
uzyskania in�ormacji na temat ewentualnych kosztów
wynikających z tego tytułu. Jednocześnie Biuro Podróży
uprzedza, że ww. koszty mogą uleć zmianie (o czym
Biuro Podróży poin�ormuje Klienta) z przyczyn leżących
po stronie przewoźnika, w czasie między podaniem
ich przez Biuro Podróży Klientowi, a otrzymaniem
przez Biuro Podróży od Klienta zwrotnej in�ormacji
czy akceptuje koszty i decyduje się na zmianę.
Ponadto miejsca, o które pyta Klient jako alternatywę
dla pierwotnej rezerwacji, mogą w ww. czasie zostać
wyprzedane przez przewoźnika – w takiej sytuacji Biuro
Podróży przedstawi Klientowi alternatywną o�ertę.
(c) Podróżnego zmieniającego termin wyjazdu lub
miejsce docelowe, hotel lub uczestników, powyżej 40 dni
przed wyjazdem, obowiązują przy wyborze nowej (innej)
Imprezy takie warunki cenowe, jakie obowiązywały
za nią w dniu dokonania pierwotnej rezerwacji
z wyłączeniem sytuacji opisanych w ww. punkcie (b).
(d) zasady opisane w powyższych punktach (a) i (c) nie
znajdują zastosowania dla zmian umów dotyczących
Imprez z o�erty bezzwrotnej. Warunki zmian dla tych
umów, zostały opisane w poniższym punkcie (e).
(e) doręczenie przez Podróżnego Biuru Podróży lub
Biuru Sprzedaży na mniej niż 40 dni przed rozpoczęciem
Imprezy prośby o zmianę Warunków Umowy w zakresie
miejsca docelowego, hotelu terminu lub okresu trwania
Imprezy jest równoznaczne z odstąpieniem przez
Podróżnego od Umowy ze skutkiem określonym
w rozdziale X Warunków Uczestnictwa, chyba że strony
postanowią inaczej. Takie same zasady dotyczą zmian
umów dotyczących Imprez z o�erty bezzwrotnej.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY
PRZEZ BIURO PODRÓŻY Z POWODU
NIEWYSTARCZAJĄCEJ FREKWENCJI
NA IMPREZIE

Biuro Podróży może rozwiązać Umowę i dokonać
pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych
z tytułu Imprezy w terminie 14 dni od rozwiązania
Umowy, bez dodatkowego odszkodowania lub
zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza
niż 50 osób dla Imprez autokarowych oraz mniejsza niż
220 osób dla Imprez samolotowych, a Biuro Podróży
powiadomiło Podróżnego o rozwiązaniu Umowy nie
później niż na 20 lub 7 dni bądź 48 godzin przed
rozpoczęciem imprezy trwającej, odpowiednio: ponad
6 dni lub 2 do 6 dni bądź krócej niż 2 dni.

IX. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ
Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ

Podróżny może bez zgody Biura Podróży przenieść na
osobę spełniającą warunkiudziału w Imprezie wszystkie
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przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia,
jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie
wynikające z Umowy obowiązki. To przeniesienie
uprawnień i przejęcie obowiązków, zwane dalej
„przepisaniem Imprezy”, jest skuteczne wobec Biura
Podróży, jeżeli Podróżny zawiadomi je o przepisaniu
Imprezy na trwałym nośniku określonym w Umowie
w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie
później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa
się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym
terminie. Zawiadomienie uważa się również za złożone
w rozsądnym terminie, jeżeli zostało dokonane przez
Podróżnego: (a) w przypadku Imprez samolotowych
– na lotnisku nie później niż 2 godziny przed godziną
wylotu lub (b) w przypadku imprez autokarowych –
w głównym miejscu zbiórki nie później niż 15 minut
przed wyjazdem. Jeżeli przepisanie Imprezy będzie
wiązać się dla Biura Podróży z dodatkowymi kosztami,
żądając ich zapłaty Biuro Podróży wykaże Podróżnemu
zasadne i rzeczywiste koszty. Za nieuiszczoną część
ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Biuro
Podróży w wyniku przepisania Imprezy Podróżny
i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają
solidarnie.

X. ODSTĄPIENIE PRZEZ PODRÓŻNEGO
OD UMOWY; OPŁATA ZA ODSTĄPIENIE
OD UMOWY

Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie
przed rozpoczęciem Imprezy. W razie odstąpienia od
Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na
rzecz Biura Podróży opłaty za odstąpienie od umowy
określanej i pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie
z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy.
a) Biuro Podróży podaje in�ormacyjnie, że ukształtowane
historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy
– względem całkowitej wartości zawartej Umowy –
kształtują się następująco:
do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata
manipulacyjna 350 PLN/os. (dla rezerwacji założonych
do 8 marca 2021 r. obowiązuje opłata: 250 PLN/os.),
od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny
Imprezy,
od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny
Imprezy,
od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny
Imprezy,
od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny
Imprezy,
od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny
Imprezy,
na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu
– do 90% ceny Imprezy.
b) W przypadku Imprez z o�erty bezzwrotnej, Podróżny
przyjmuje do wiadomości, że koszty odstąpienia od
umowy wiążą się z opłatami uiszczonymi przez
Biuro Podróży na rzecz dostawców miejsc w hotelach
i środkach transportu. Na cenę imprezy składają
się w przeważającej części, poniesione przez Biuro
Podróży w sposób bezzwrotny koszty zakwaterowania
i transportu.
Biuro Podróży podaje in�ormacyjnie, że ukształtowane
historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy
dotyczącej imprez z o�erty bezzwrotnej – względem
całkowitej wartości ceny imprezy – kształtują się
następująco:
do 40 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy
od 39 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny
Imprezy,
od 20 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny
Imprezy,
od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny
Imprezy,
na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu
– do 90% ceny Imprezy.
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Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Biuro
Podróży może przystąpić dopiero po dacie końcowej
wyjazdu i rozliczeniu kosztów imprezy, z której
Podróżny nie skorzystał. Rozliczenie kosztów imprezy
nierzadko następuje dopiero po zakończeniu danego
sezonu, np. dla sezonu letniego rozliczenie może
nastąpić w następującym po nim okresie jesiennozimowym, a dla sezonu zimowego w następującym
po nim okresie wiosenno-letnim.
W przypadku Imprez realizowanych samolotem
nieczarterowym tzn. rejsowym/liniowym lub
tzw. lowcostowym (niskobudżetowym) powy ższe
warunki rezygnacji nie znajdują zastosowania.
Koszty rezygnacji naliczone przez Biuro Podróży będą
uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika.
Przed potwierdzeniem rezygnacji należy skontaktować
się z organizatorem w celu uzyskania in�ormacji na temat
ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.
W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy
o Wyjazd, kwoty wskazane w punkcie X lit. a Warunków
Uczestnictwa, stanowią bezzwrotny zadatek określony
w art. 394 k.c. W sytuacji odstąpienia od umowy o Wyjazd
przez wykonawcę usług, Klientowi nie przysługuje prawo
do żądania zapłaty dwukrotności zadatku.
Biuro Podróży w terminie 14 dni od rozwiązania
Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty
za Imprezę pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od
Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych
w dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji
ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność
zwrócenia Podróżnemu części opłaty – Biuro Podróży
niezwłocznie zwróci Podróżnemu należną kwotę.
Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie
mają zastosowania w przypadku gdy Ustawa stanowi,
iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej
rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.

XI. UBEZPIECZENIE KL/NNW,
UBEZPIECZENIA DODATKOWE ORAZ
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

In�ormacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia
Imprez zagranicznych w zakresie KL/NNW
oraz dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego
a także warunki tych ubezpieczeń zawarte są
w Warunkach Ubezpieczenia Podróży dostępnych
na stronie www.itaka.pl lub w Biurze Sprzedaży.
Biuro Podróży oświadcza, że posiada wymagane
Ustawą zabezpieczenie �inansowe na wypadek
niewypłacalności w �ormie gwarancji ubezpieczeniowej
wydanej przez Europäische Reiseversicherung AG
z siedzibą w Monachium działającą przez Oddział
w Polsce (obecnie:ERGO Reiseversicherung AG
z siedzibą w Monachium działającą przez Oddział
w Polsce) ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk oraz
że zgodnie z Ustawą odprowadza należne od Umów
składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wypłata
środków z gwarancji następuje:
1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji Imprezy
lub kosztów powrotu do kraju poprzez Opolski Urząd
Marszałkowski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
tel. +48 77 54 16 410, e-mail umwo@opolskie.pl.
2) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych
tytułem zapłaty za Imprezę – ubezpieczyciel
wymieniony w zdaniu poprzedzającym, tel. + 48 58 324
88 50, e-mail poczta@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA
PODRÓŻY

Biuro Podróży jest odpowiedzialne za należyte
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych
Umową. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych
nie jest wykonywana zgodnie z Umową bądź nie
są wykonywane usługi stanowiące istotną część
Imprezy, mają zastosowanie przepisy art. 48
Ustawy. Podróżny ma obowiązek poin�ormować
Biuro Podróży o stwierdzonych niezgodnościach

niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania
imprezy – z uwzględnieniem okoliczności danej
sprawy. Odpowiedzialność Biura Podróży z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania usług
turystycznych objętych Imprezą określają przepisy
art. 50 Ustawy.
Odpowiedzialność Biura Podróży oraz Biura
Sprzedaży za błędy w rezerwacji określa art. 53
Ustawy. Z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 Ustawy Biuro
Podróży ogranicza wysokość odszkodowania jakie
ma zostać wypłacone przez Biuro za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie usług turystycznych
objętych Imprezą do trzykrotności ceny Imprezy
względem każdego Podróżnego. Ograniczenie to nie
dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych
umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Biuro Podróży
jest odpowiedzialne za te in�ormacje zawarte
w publikacjach, broszurach, �olderach, ulotkach i innych
materiałach in�ormacyjnych wydanych przez hotele,
które zostały udostępnione Podróżnemu przez Biuro
bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Sprzedaży.

XIII. OBOWIĄZEK UDZIELENIA
PODRÓŻNEMU POMOCY

W przypadku gdy Podróżny znalazł się w trudnej
sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art.
4 pkt 15 Ustawy, Biuro Podróży udziela Podróżnemu
odpowiedniej pomocy na warunkach określonych
w art. 52 Ustawy. W przypadku gdy niemożliwe jest
zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju zgodnie
z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych
okoliczności, Biuro Podróży ponosi koszty niezbędnego
zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości
o kategorii równoważnej do określonej w Umowie,
przez okres do 3 nocy. Powyższe uprawnienie do
zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów
korzystniejszych w tym zakresie. Biuro Podróży nie
może powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne
okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności,
o której mowa w dwóch zdaniach poprzedzających,
jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe
nie może powoływać się na takie okoliczności na
podstawie innych przepisów.

XIV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PODRÓŻNEGO

W przypadku Imprez samolotowych Podróżny jest
odpowiedzialny za zasięganie in�ormacji u rezydenta lub
z tablic ogłoszeń w hotelu, dotyczących Imprezy oraz
terminu podróży powrotnej, w tym także zmian godzin
lotu powrotnego w stosunku do godzin obowiązujących
w momencie wylotu z kraju. Należy potwierdzić rozkład
powrotny na 24 godziny przed planowaną godziną
wylotu do kraju u lokalnego przedstawiciela Biura
Podróży lub korzystając z tablicy in�ormacyjnej w hotelu
lub w Strefe Klienta na stronie www.itaka.pl.
W przypadku Imprez realizowanych samolotem
liniowym/ rejsowym, Podróżny jest odpowiedzialny
za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków lotów,
ojakich powiadomi go Biuro Podróży. Brak potwierdzenia
oznacza, że linie lotnicze uczestniczące w transporcie
mają prawo rozdysponować zarezerwowane miejsca.
Podróżny ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam
i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży
samolotem, autokarem lub innym przewidzianym
środkiem transportu. Warunki Przewozu Pasażerów
i Bagażu samolotem znajdują się na stronie
www.itaka.pl w zakładce „linie lotnicze”. Zwraca się
uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny podróżować
samolotem bez uprzedniej konsultacji medycznej. Ze
względów bezpieczeństwa, kobiety ciężarne w okresie
od 26 do końca 34 tygodnia (w przypadku ciąży mnogiej
od 20 do końca 28 tygodnia) ciąży, zobowiązane są
przedłożyć przewoźnikowi zaświadczenie lekarskie

w języku angielskim o braku przeciwskazań do odbycia
lotu. Kobiety ciężarne po 34 tygodniu (w przypadku
ciąży mnogiej po 28 tygodniu) ciąży mogą nie zostać
dopuszczone przez przewoźnika do lotu. Ostateczną
decyzję o dopuszczeniu do lotu kobiety ciężarnej
podejmuje kapitan samolotu. W przypadku rejsów
statkiem kobiety, które są w ciąży ponad 24 tygodni,
zobowiązane są przedstawić przed wejściem na pokład
statku zaświadczenie lekarskie o możliwości odbycia
podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zażądania
zaświadczenia lekarskiego na każdym etapie ciąży
i odmowy wejścia, jeżeli Przewoźnik i/lub Kapitan
statku nie są pewni, że Pasażer będzie bezpieczny
podczas przewozu.

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII
LOTNICZEJ

Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają
warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 r.
Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania
bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać
pisemnie na formularzu Property Irregularity
Report (dalej PIR) na adres przedstawicielstwa linii
lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych
przedmiotów. Reklamacje wynikające z opóźnienia
w dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na
adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od
dnia przekazania bagażu pasażerowi. Formularz PIR
dostępny jest na lotniskach zazwyczaj w punktach
zgłaszania utraty lub uszkodzenia bagażu z ang.
„Lost and found”.

XVI. WEWNĘTRZNA PROCEDURA
ROZPATRYWANIA WIADOMOŚCI,
ŻĄDAŃ I SKARG PODRÓŻNEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ IMPREZY
ORGANIZOWANEJ PRZEZ B.P. ITAKA

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Podróżny
stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Biuro Podróży lub
jego przedstawiciela (pilota lub rezydenta) w miejscu
realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej
niezgodności Podróżny ma prawo do złożenia skargi.
W celu zapobiegania szkodom skarga winna być
złożona przez Podróżnego niezwłocznie, tak, aby
Biuro Podróży mogło jak najszybciej interweniować
i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Biuro Podróży
zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub
elektronicznej (mailem na adres: cok@itaka.
pl), ewentualnie na innym trwałym nośniku.
Przez „trwały nośnik” należy rozumieć materiał
lub narzędzie umożliwiające przechowywanie
informacji, w sposób umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do
celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają
na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.
2. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające
identyfikacj ę Podróżnego i danej imprezy
turystycznej, w której uczestniczył, przedmiot
skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie
żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia
imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia
skargi po terminie, Biuro Podróży może uznać ją za
bezskuteczną. Skarga związana z realizacją imprezy
turystycznej może być kierowana bezpośrednio do
Biura Podróży na adres Centrum Obsługi Klienta,
Nowa Itaka sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole
lub cok@itaka.pl lub do Biura Sprzedaży, za
pośrednictwem którego Umowa została zawarta.
Biuro Sprzedaży niezwłocznie przekazuje skargę
do Biura Podróży. Skargę wniesioną do Biura

Sprzedaży w danym dniu uważa się za wniesioną
z tym dniem do Biura Podróży. Biuro Sprzedaży, pilot
i rezydent nie są uprawnieni do uznawania roszczeń
Podróżnego związanych z Umową, w szczególności
wynikających z wniesionej przez Podróżnego skargi.
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę
zostanie przekazana Podróżnemu w postaci
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji, stosownie do okoliczności oraz formy
wniesienia skargi przez Podróżnego, ale nie później
niż w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy
turystycznej, a w przypadku zgłoszenia skargi po
zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej
złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do
Biura Podróży). Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie (np. nadanie przesyłki w placówce
pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed
jego upływem. W przypadku niesatysfakcjonującego
w ocenie Podróżnego, sposobu rozpatrzenia skargi,
Podróżny ma prawo do kontynuacji korespondencji
w tej sprawie i złożenia tzw. odwołania. W takim
przypadku, Podróżnego nie obowiązuje 30-dniowy
termin na przedstawienie swojego stanowiska,
jednak Biuro Podróży zaleca by termin złożenia
odwołania nie przekroczył 90 dni od daty
otrzymania odpowiedzi od Biura. Analogicznie
Biuro w podobnym czasie przeanalizuje ponownie
sprawę i udzieli odpowiedzi.
4. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, Biuro Podróży nie
korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie
korzysta z pozasądowego rozwiązywania sp orów
konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Biuro
Podróży informuje, iż podmiotem uprawnionym do
prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu
podlega Biuro Podróży jest Inspekcja Handlowa
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Opolu (ul. 1 Maja 1, 45-068 Opole, adres poczty
elektronicznej : sekretariat@opole.wiih.gov.pl).
Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich za pomocą platformy
utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się
pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za
pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku
zawarcia Umowy z wykorzystaniem strony
internetowej Biura Podróży (online). Podróżny może
również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień
oraz w zakresie sporu między nim, a Biurem Podróży
zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji
dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

XVII. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Podróżnych
gromadzonych w celu zawarcia i realizacji Umowy
jest Biuro Podróży. Kontakt z administratorem
danych: tel. 77 5412 202, email: info@itaka.pl.
Administrator danych jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych (IOD), z którym można skontaktować
się w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących Podróżnym zgodnie z przepisami

o ochronie danych osobowych za pośrednictwem
adresu e-mail: daneosobowe@itaka.pl. Szczegółowe
informacj e na temat przetwarzania danych
osobowych Podróżnych dostępne są na stronie
https://www.itaka.pl/daneosobowe oraz w Biurach
Sprzedaży. Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy
ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie
dane osobowe związane z rezerwacją Imprezy oraz
zawartą Umową. Udostępniając ww. dane (w tym
zwłaszcza numer rezerwacji) osobom trzecim,
w tym osobom wymienionym w potwierdzeniu
rezerwacji/dokumencie podróży, wyraża zgodę na
udostępnienie tym osobom danych z potwierdzenia
rezerwacji/dokumentu podróży przez Biuro
Podróży za pośrednictwem Strefy Klienta. Osoba
dokonująca rezerwacji Imprezy przyjmuje ponadto
do wiadomości, że przypadkowe przekazanie lub
utrata ww. danych (w ty m zwłaszcza numeru
rezerwacji) może doprowadzić do uzyskania
przez osoby nieupoważnione dostępu do danych
z potwierdzenia rezerwacji/dokumentu podróży za
pośrednictwem Strefy Klienta, za co Biuro Podróży
nie ponosi odpowiedzialności. Osoba dokonująca
rezerwacji zawierając Umowę również w imieniu
i na rzecz osób wymienionych w potwierdzeniu
rezerwacji/dokumencie podróży, przejmuj e
obowiązek poinformowania tych osób o zasadach
przetwarzania ich danych przez administratora
danych, w związku z zawieraną Umową lub
dokonywaną rezerwacją Imprezy. W przypadku
gdy osoba dokonująca rezerwacji zawiera Umowę
w imieniu osoby wymienionej w potwierdzeniu
rezerwacji/dokumencie podróży, musi posiadać zgodę
(pełnomocnictwo lub upoważnienie) ww. osoby na
działanie w jej imieniu. Osoba dokonująca rezerwacji
ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez ww.
umocowania (nie dotyczy osób, które nie dysponują
pełną zdolnością do czynności prawnych). Osoba
dokonująca rezerwacji jest zobowiązana przedstawić
ww. zgodę na każde wezwanie Administratora
danych osobowych.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wiadomości, żądania i skargi Podróżnego
rozpatrywane są w ramach „Wewnętrznej Procedury
rozpatrywania Wiadomości, Żądań i Skarg
Podróżnych Związanych z Realizacją Imprezy”.
Spory między Stronami związane z Umową
mogą być rozwiązywane w trybie pozasądowego
rozwiązywania sp orów konsumenckich ,
a w przypadku nierozwiązania sporu – będą
rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd.
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich j est
Inspekcja Handlowa a informacj e dotyczące
tego postępowania udostępnione są na stronie
internetowej http://www.opole.wiih.gov.pl/.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami
Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Ustawy,
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy
dotyczące ochrony konsumenta, w tym mające
zastosowanie do imprez turystycznych przepisy
art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17,
art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r.
poz. 683 w art. 3 w ust. 1 pkt 8). Podróżny może
zapoznać się z treścią Ustawy, w ty m przepisów
powołanych w Warunkach Uczestnictwa, na stronie
www.itaka.pl lub w Biurze Sprzedaży bądź pod
adresem: www.sejm.gov.pl.
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ZAPRASZAMY DO BIUR AGENCYJ NYCH:
Aleksandrów Łódzki: PORA WAKACJI, ul. Wojska Polskiego 71, tel. 42 2988898; Biała Podlaska: JUVENTUR, ul. Budkiewicza 1, tel. 83 3435927; Białystok:
24 HOLIDAY, ul. Św. Mikołaja 1/1, tel. 85 7420774; 123 WAKACJE, Al. Piłsudskiego 32, tel. 85 6512344; Bielawa: SWEET TRAVEL, ul. 1 Maja 28 (Galeria Bielawska),
tel. 74 6667755; Bielsko-Biała: PACH&NIKIEL, ul. Słowackiego 27/11, tel. 33 8150786; GO HOLIDAY BP, pl. Wojska Polskiego 16, tel. 33 8221622; Bochnia:
SAVOY TOURS, ul. Partyzantów 2A, Galeria Rondo, tel. 14 6402816; Bolesławiec: PERFEKT, ul. Sierpnia 80 12/13, tel. 75 7320212; PIRAMIDA BT, ul. Kaszubska 1/1,
tel. 75 734 22 44; Brwinów: PODRÓŻE Z BLONDYNKĄ, ul. Grodziska 46, Galeria Brwinów, tel. 22 7530022; Brzeg: COLUMBUS, ul. Łokietka 24a, Kaufand,
tel. 77 4161829; Busko-Zdrój: L-TOUR, ul. Mickiewicza 9, tel. 41 3708034; Bydgoszcz: PTTK, ul. Niedźwiedzia 7, tel. 52 3227910; Bytom: AMALFI TRAVEL,
ul. Powstańców Warszawskich 16/48, tel. 73 3999637; Chełm: KRYSTYNA , ul. Lwowska 13a, tel. 82 5654637; Chorzów: HELIOS, ul. Wolności 25, tel. 32 3452895;
Cieszyn: BEA TRAVEL, ul. Głęboka 45, tel. 33 8520817; Częstochowa: RIVIERA, ul. Dekabrystów 25/15A, tel. 34 3222029; E-LASTMINUTE.PL, ul. Dąbrowskiego 7,
tel. 34 3248040; Ełk: MAGIA PODRÓŻY, ul. Wojska Polskiego 6/1u, tel. 87 6100172; Gdańsk: NONSTOP TRAVEL, ul. Złota Karczma 26, 58 3432640; Gliwice:
MERCEDES, ul. Zwycięstwa 52a, tel. 32 2315145; Głogów: TRAVEL, pl. Konstytucji 3 Maja 2, tel. 76 8341316; GRAND TOUR, ul. Lompy 7, tel. 76 8334473;
PIAST TOUR, ul. Obrońców Pokoju 28, tel. 76 8335806; Gniezno: SOLTUR, ul. Chrobrego 39, tel. 61 4261300; Góra Kalwaria: PODRÓŻE MARZEŃ, ul. Pijarska 14,
tel. 22 7274600; Iława: LUZ, ul. Królowej Jadwigi 14, tel. 89 6499606; Jarocin: GROMA-TOUR, ul. Paderewskiego 11, tel. 62 5052033; Jelenia Góra: AMIGO TRAVEL,
ul. Piłsudskiego 11, tel. 75 6431166; EURO 90 TRAVEL, ul. Grabowskiego 2/2, tel. 75 7675080; CENTRUM PODRÓŻY, ul. Ogińskiego 2�, tel. 75 7674455; TOP TRAVEL BP,
ul. 1 Maja 28, tel. 75 7676167; Kalisz: ALEKSANDER, al. Wojska Polskiego 185, tel. 62 7645599; NAM, ul. Chopina 26/28, tel. 62 7677231; Kędzierzyn-Koźle:
MAREK, al. Jana Pawła II 17, tel. 77 4811457; Kielce: SIGMA-TOUR, ul. Staszica 14F, tel. 41 3682492; Kłobuck: SCOUT TRAVEL, ul. Wieluńska 31b, PH Tęcza,
tel. 34 5000178; Kłodzko: AN TRAVEL, ul. Wita Stwosza 5, tel. 74 8678023; Knurów: REISE HIT, ul. Targowa 3, tel. 32 2350322; Koluszki: TURKUS, ul. Głowackiego 21,
tel. 44 7143500; Kołobrzeg: MEGATOUR BT, ul. Giełdowa 7c/11, tel. 94 3540055; Konin: TOURLIDER, ul. 3 Maja 58, tel. 63 220 26 86; Konstancin-Jeziorna:
KIOSK Z WAKACJAMI, ul. Warszawska 26, tel. 22 7117081; Koszalin: SUN WAY TRAVEL, ul. Paderewskiego 1, CH Atrium, tel. 72 1240000; Kraków: TRAVEL MARKET,
ul. Zakopiańska 105, CH Solvay Park, tel. 12 2681585; WSPANIAŁE PODRÓŻE, ul. Długa 64, tel. 12 6332368; JAGIELLONIA, ul. Rakowicka 20/3B, tel. 12 4220345;
Kraśnik: AGAT BUH, ul. Lubelska 29, tel. 81 8844855; Krosno: RADTUR, ul. Legionów 17, Galeria Krosno, tel. 13 4925055; Krzeszowice: RELAX-TOURIST,
Rynek 25, tel. 12 2821131; Krzywaczka: PERFECT TRAVEL, ul. Krzywaczka 925, tel. 69 6268235; Legionowo: ACTIVE TRAVEL, ul. Siwińskiego 2, tel. 22 7665379;
Lubin: DUO TOUR, ul. Armii Krajowej 4, tel. 76 7249494; AXEL TRAVEL BP, ul. Odrodzenia 7A, tel. 76 846 67 66; Lublin: HAPPY TOUR, ul. Staszica 7, tel. 81 5343891,
Luboń: KIVI, ul. Żabikowska 66, CH Pajo, tel. 61 8994200; Łęczna: KAROL, ul. Ste�anii Pawlak 8, tel. 81 7520807; Łódź: EUROPOL, ul. Piotrkowska 3, tel. 42 6303116;
IKARIA, ul. Piotrkowska 84, tel. 42 6397787; Mikołów: OLIVIER’S TRAVELS, ul. Gliwicka 9, CH Auchan, tel. 32 3530192; Myszków: DENAR TRAVEL, ul. Kościuszki 79,
tel. 34 3134310; Myślenice: SOLENO BP, ul. Reja 5, tel. 12 2723373; Nowy Dwór Mazowiecki: VIVA GROUP, ul. Daszyńskiego 9, tel. 22 7758580; Nowy Tomyśl:
ŚRÓDZIEMNOMORZE, ul. Piłsudskiego 46, tel. 61 4421100; Nysa: NYSA TOUR, ul. Celna 22/26, tel. 77 4332808; Oleśnica: OPAL, ul. Rzemieślnicza 11,
tel. 71 3981406; Ostrołęka: ESSENTIA TRAVEL, ul. Jana Pawła II 4 (CH E. Leclerc), tel. 530 309 409; Ostrowiec Św.: VOYAGER, ul. Mickiewicza 30, tel. 41 2634185;
Otwock: BUT SYRENA, ul. Poniatowskiego 1, tel. 22 7793105; Pabianice: KARTAGINA, ul. Zamkowa 31, CH Carre�our, tel. 42 2265588; Piaseczno: GRYZELDA,
ul. Wojska Polskiego 28, tel. 22 2111731; K8 BP TRAVEL HOUSE, ul. Warszawska 1/1, tel. 22 7503016; Piekary Śl.: PEGAZ, ul. Bytomska 67, tel. 32 2872324; Piła:
SŁONECZNA PRZYGODA, ul. Kilińskiego 6/1, tel. 67 3503050; Piotrków Trybunalski: JUVENTUR, ul. Słowackiego 103, tel. 44 6468713; Płock: PANORAMA -TOUR,
al. Jachowicza 40, tel. 24 2687393; URLOPY.PL, ul. Wyszogrodzka 140 (CH Auchan), tel. 24 3663535; ul. Padlewskiego 18C (Polo Market), tel. 24 3660633; Pniewy:
LIVE AND TRAVEL, ul. św. Wawrzyńca 8A, tel. 50 6730758; Poznań: HOLIDAY LAND, ul. Malwowa 162, Galeria Mallwowa, tel. 61 6650190; TRAVEL AND MORE,
ul. Naramowicka 203k/2, tel. 61 8227011, IDEAL TRAVEL, ul. Sielska 14/lok. 1, tel. 61 6468767; Prudnik: MEDIUM, ul. Jagiellońska 22, tel. 77 4365968; Pruszków:
TOP TRAVEL, ul. Wojska Polskiego 20a paw. 28, tel. 22 7588429; Pszczyna: MEGA, ul. Chrobrego 7, tel. 32 3263060; Pułtusk: MARTYNA TRAVEL BP, ul. Mickiewicza 24,
tel. 23 6925067; Racibórz: MAX, pl. Dworcowy 1, tel. 32 4152773; Radom: LAZUR TRAVEL, ul. Witolda 6/8 lok. 11, tel. 48 3632285; Radomsko: PANORAMA,
pl. 3 Maja 11, tel. 44 6820825; TRYBUNALSKIE, ul. Reymonta 43/12, tel. 44 6852177; Ruda Śl.: RAFA TRAVEL, ul. Radoszowska 162, tel. 32 2420554, SUN TRAVEL,
ul. Wawelska 2, tel. 32 2435299, IRiS TRAVEL, ul. Wolności 25, tel. 32 2401623; Rybnik: SAFARI TOUR, ul. Zamkowa 6, tel. 32 4230250; Rzeszów: CUT,
ul. Żeromskiego 2, tel. 17 8538264; Siedlce: MAXI TRAVEL, ul. 3 Maja 38, tel. 25 6326065; ALLTRAVEL.PL, ul. bp. Świrskiego 40, tel. 25 6440635; ZIBRA ,
ul. Kilińskiego 15, tel. 25 5339474; Siemianowice Śl.: GLOBTROTER, ul. 1 Maja 5, tel. 32 2290090; Skierniewice: OMEGA, ul. Sienkiewicza 18, tel. 46 8334621;
Słupsk: HERKULES EXPRESS, pl. Zwycięstwa 4/1-2, tel. 59 8426103; Sochaczew: PROTRAVEL, ul. Warszawska 15c, tel. 46 8111573; SOCHOTRAVEL, al. 600-lecia 39,
Kaufand, tel. 46 8621354; Sosnowiec: KORAL, ul. Modrzejowska 32a, tel. 32 2653974; EXTRA URLOP, ul. Swobodna 1, tel. 69 3622242; Starachowice: OMNIA,
Rynek 35, tel. 41 2750055; Sucha Beskidzka: W ŚWIAT, ul. Mickiewicza 88, tel. 33 8770670; Suwałki: SUWALSZCZYZNA AP-T, ul . gen. J. Dwernickiego 15,
CH Plaza, tel. 69 4808001; Swarzędz: JAMAJKA, ul. Poznańska 6, CH ETC, tel. 61 6650801; Szamotuły: ACCORD, ul. Jabłoniowa 2, tel. 60 4120395; Szczecin:
IKARIA, ul. ks. Bogusława 42/1, tel. 91 4310099; Środa Wielkopolska: PODRÓŻY ŚWIAT, ul. Stary Rynek 4, tel. 61 6393052; Świdnica: RAPALA, ul. Pułaskiego 8,
tel. 74 8522175; Świdnik: ETNA, ul. Racławicka 18, tel. 81 7514300; BLUE HOLIDAYS, ul. Wyszyńskiego 17 (Galeria Venus), tel. 81 749 72 66; Świebodzin:
OCEANIC, ul. Łużycka 2, tel. 68 4754989; Tarnobrzeg: JUVENTUR, ul. Sokola 3B, tel. 15 8231666; Tarnowskie Góry: HOLIDAYCAFE.PL, ul. Tylna 12, tel. 32 7691414;
Tczew: PANDA , ul. Gdańska 7a, tel. 58 5315401; Tomaszów Maz.: CYKLADY, ul. Głowackiego 5, tel. 44 7123552; Trzebinia: TĘCZA , ul. Narutowicza 3,
tel. 32 6110326; Tychy: TRAVELLER, ul. Bielska 96D, tel. 32 2190070; GOOD LUCK, ul. Grota-Roweckiego 44, tel. 32 3277925; Wałbrzych: JOLKA, ul. Słowackiego 16,
tel. 74 8433984; PERFECT HOLIDAY, ul. Konopnickiej 1A, tel. 74 6667722; Warszawa: OKNO NA ŚWIAT, ul. Belgradzka 44 lok. 4, tel. 22 4999666; ŚWIAT PODRÓŻY,
ul. Powstańców Śląskich 126, CH Carre�our Bemowo, tel. 22 5697296; AZUL HOLIDAY, ul. Koszykowa 63, tel. 22 4064601; LAGUNA TRAVEL, ul. Oboźna 9,
tel. 22 6213227; Wągrowiec: HUBERTUS, ul. Lip owa 29h, tel. 67 2620464; Wejherowo: KAJDER, ul. 12 Marca 205, tel. 58 6723523; Wieruszów: POLONIA,
ul. Warszawska 48, tel. 62 7841513; Włocławek: TOP TRAVEL, ul. Zielony Rynek 3/1, tel. 54 2310252; Wodzisław Śl.: MEDTUR, pl. św. Krzyża 2, tel. 32 4560940;
Wolsztyn: HALA BANAHA TRAVEL AT, ul. Poznańska 21, tel. 68 3471476; Wołomin: OMEGA, ul. Mickiewicza 10, tel. 22 7871770; Wrocław: FLY BACK,
ul. Hallera 52, CH Borek, tel. 71 7831896; ALIUS, ul. Świeradowska 51, CH Ferio Gaj, tel. 71 3362141; OPTIMAL, ul. Horbaczewskiego 4-6, CH Astra, tel. 71 3443884;
BABILON TRAVEL, ul. Grabiszyńska 240, Tarasy Grabiszyńskie, tel. 71 3929602, VERANO TRAVEL, ul. Bałtycka 15, tel. 71 3527744; SUNNYTIME, ul. Krzycka 83/1B,
tel. 71 3740210; Wyszków: AZYMUT, ul. 1 AWP 11, tel. 29 7430253; Zabrze: SINDBAD, ul. 3 Maja 7a, tel. 32 2710862; ONYX, ul. 3 Maja 36, tel. 32 2736155;
Zgorzelec: CENTRUM PODRÓŻY, ul. Jeleniogórska 42, Carre�our, tel. 75 6461212; Zielona Góra: FLY, ul. Energetyków 2A, Pasaż TESCO, tel. 68 4518700;
MEGA TOURS, ul. Żeromskiego 6, tel. 68 3244983; Żory: TOURS, ul. Katowicka 10, Galeria Wiślanka, tel. 32 4345395; ADA TRAVEL, Rynek 2, tel. 32 4342067;
Żywiec: EWA, al. Legionów 45, Pasaż TESCO, tel. 33 8612901.
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SALONY FIRMOWE
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1, TEL.
52 5234260,
PN.-SB. 9-21,
10-20;
GOSZCZ :3,UL.
ARKADY, UL.UL.
WOJSKA
POLSKIEGO
TEL.
52 5234260,
PN-SB.SB.9-21,
10-22 (OTWARCIE
13.11.2015);
22, TEL.
ŃSKAPN.-SB.
BYDGOSZCZ:
JAGIELLOŃSKA
22, TEL.1, 52
3333333,
PN.-PT. 10-18,
10-14;ND.
BYDGOSZCZ:
CH AUCHAN
FORDON, UL.BYD
REJEWSKIEGO
TEL.JAGIELLO
52 3333333,
9-21,52
ND.3333333,
9.30-20;
BYDGOSZCZ
BYTOM:
PN.-PT. 10-18,
SB. 10-15;
CH3962525,
AUCHANPN.-SB.
FORDON,
3,CH
TEL.PLEJADA,
52 3333333,
PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;
CH AGORA,
KOŚCIUSZKI
BYTOM:
CH AGORA,
PL. KOŚCIUSZKI
1, TEL.:32
9-21,UL.
ND.REJEWSKIEGO
10-20; BYTOM:
AL. NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO
25, TEL.
32 7876677,
PN.-SB. PL.
10-21,
ND. 10-20;1,
TEL. 32 3962525,
ND.32 10-20;
CH ND.
PLEJADA,
AL. NOWAKA-JEZIORA
SKIEGO 25,40,TEL.
32 7202808,
7876677,
PN.-SB.
10-21,
ND.
10-20;
CHORZÓW:
CH AKS, UL.PN.-SB.
PARKOWA9-21,
20, TEL.
7713302,BYTOM
PN.-SB.:9-21,
10-20; CHRZANÓW:
CH MAX, UL.ŃTRZEBIŃSKA
TEL. 32
PN.-SB.
9-21, ND.
10-20;
CIESZYN
:
CHORZÓW:
CHOR
UL. PARKOWA
TEL. 32 7713302,
9-21,CZELADŹ:
ND. 10-20;
UL. WOLNO
25, TEL. PN.-SB.
32 3452895,
SB. 9-14;
ŚCI2670584,
GALERIA
STELA,CH
UL.AKS,
KORFANTEGO
23, TEL. 20,
33 8138947,
PN.-SB. 9-20,PN.-SB.
ND. 10-17;
CH M1,
UL.ZÓW:
BĘDZIŃSKA
80, TEL. 32
9-21, ND.PN.-PT.
10-20; 10-18,
CZĘSTOCHOWA:
CZELADŹ
CZĘSTOCHO
: CH AL.
M1,WOJSKA
UL. BPOLSKIEGO
80,TEL.
TEL.
32 2670584,
9-21, ND. A:10-20;
ALERIA PN.-PT.
JURAJSKA,
AL.10-15;
WOJSKA
POLSKIEGO
207,
ĘDZIŃSKA207,
GALERIA
JURAJSKA,
34 3991414,
PN.-ND. PN.-SB.
10-22; CZĘSTOCHOW
PL. DASZYŃSKIEGO
12, WA:
TEL. 34G3240202,
10-18, SB.
DĄBROWA
GÓRNICZA:
TEL. 34 3991414, PN.-SB. 10-22, ND. 10-20; CZĘSTOCHOWA: PL. DASZY ŃSKIEGO 12, TEL. 34 3240202, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; CZĘSTOCHOWA: UL. DEKABRYSTÓW 33
CH POGORIA, UL. SOBIESKIEGO 6, TEL. 32 2604372, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; GDAŃSK: GALERIA BAŁTYCKA, AL. GRUNWALDZKA 141, TEL. 58 7702470, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; GDAŃSK:
PAW. 15, TEL. 34 3222029, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15; DĄBROWA GÓRNICZA: CH POGORIA, UL. SOBIESKIEGO 6, TEL. 32 2604372, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; ELBLĄ G:
FORUM GDAŃSK, UL. TARG SIENNY 7, TEL. 58 7853190, PN.-ND. 9-21; GDAŃSK: CH ALFA, UL. KOŁOBRZESKA 41 C, TEL. 570570777, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; GDAŃSK: CH RENTAL PARK,
UL. 1 MAJA 30, TEL. 55 6415056, PN.-PT. 9-17, SB. 09-15; EŁK: CH TU I TERAZ, UL. MICKIEWICZA 19, TEL. 87 6104070, PN.-PT. 9-20, SB. 9-18, ND. 10-15; GDA ŃSK:
UL.
58 3252597, PN.-SB.
GDAŃSK:
CH AUCHAN,
TEL. 58 5737373,
PN.-SB. 9-21,
10-20;
GDYNIA: CH RIVIERA,
GÓRSKIEGO
2,
: CH RENTAL
UL.PRZYWIDZKA
PODWALE7, TEL.
STAROMIEJSKIE
104, 10-20,
TEL. ND.
58 11-17;
7702470,
PN.-PT.
9-19, UL.
SB.SZCZĘŚLIWA
10-15; G3,DAŃSK
PARK,ND.UL.
PRZYWIDZKA
7, TEL.UL.58
3252597,
TEL.
58
7853290,
PN.-SB.
9-21,
ND.
10-20;
GDYNIA:
CH
BATORY,
UL.
10
LUTEGO
11,
TEL.
58
7826202,
PN.-PT.
10-18,
SB.
10-15;
GDYNIA:
CH
KLIF
,
AL.
ZWYCIĘSTWA
256,
TEL.
570800777,
PN.-SB. 10-20, ND. 11-17;GDAŃSK: UL. DMOWSKIEGO 4, TEL. 58 5204402, PN.-PT. 10-19, SB. 10-15; GDA ŃSK: CH ALFA, UL. KOŁOBRZESKA 41C, TEL. 58 7619528,
PN.-SB.
ND. 10-20;
GLIWICE:
FORUM,
LIPOWA 1,UL.
TEL.GÓRSKIEGO
32 6610730, PN.-SB.
10-20; GŁOGÓ
W: 10-21,
UL. SŁODOWA
TEL.GD
76 YNI
8521455,
10-18,UL.
SB. 10-14;
GNIEZNO:
YNI
GDCH
A: CHUL.RIVIERA,
A: CHPN.-PT.
PN.-SB.9-21,
9-21,
ND. 10-20;
2, TEL.9-21,
58 ND.
7853290,
PN.-SB.
ND. 20A,
10-20;
BATORY,
10 LUTEGO
11,
GALERIA
GNIEZNO,
UL.
PAŁUCKA
2,
TEL.
61
4263010,
PN.-PT.
12-20,
SB.
10-21,
ND.
1
0
20;
GORZÓW
WIELKOPOLSKI:
CH
NOVA
PARK,
UL.
PRZEMYSŁOWA
2,
TEL.
53
0254900,
PN.-SB.
TEL. 58 782 62 02, PN.-PT. 9-21,SB. 9-18; GLIWICE: CH FORUM, UL. LIPOWA 1, TEL. 32 6610730, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; GLIWICE: UL. BYTOMSKA9-21,
12,
ND.
GRODZISKPN.-PT.
MAZOWIECKI:
GALERIA
GRODOVA,
UL. SIENKIEW
ICZA 46/50,
66 76
6669898,
PN.-SB.
10-21,10-18,
ND. 10-SB.
20; GRUDZIĄDZ:
CH ALFA,
UL. CHEŁMIŃSKA
4, TEL.
GŁOGÓW:
: GALERIA
TEL.10-18;
32 2703222,
10-18, SB.
10-15;
UL. SŁODOWA
20A,TEL.
TEL.
8521455,
PN.-PT.
10-14; GNIEZNO
GNIEZNO,
UL. 53
PAŁ6450008,
UCKA 2,
PN.-SB.
9-21,
ND. 10-20;PN.-SB.
INOWROCŁAW:
SOLNA,
UL. WOJSKAWPOLSKIEGO
16, TEL. 52
PN.-SB.UL.
9-21,PRZEMYS
ND. 10-20;
JASTRZĘBIE
GALERIA
JASTRZĘBIE,
WARSZAWSKA
2,
GORZÓW
IELKOPOLSKI:
TEL. 61
6396970,
10-21, GALERIA
ND. 10-20;
CH5270230,
NOVA PARK
2, TEL.ZDRÓJ:
530 254
900,
PN.-SB. UL.
9-21,
ND. 10-20;
ŁOWA
GRUDZIĄDZ
INOWRO59,
CŁTEL.
: UL.
AW:32GALERIA
STARA
56JAWORZNO:
6429595, PN.-PT.
UL. WOJSKA
16, TEL.
52 SUDECKA,
5270230,
TEL.
32 4731032,
PN.-SB.
9-21,21,
ND.TEL.
10-20;
GALERIA10-18,
GALENA,SB.UL.10-14;
GRUNWALDZKA
7589480,SOLNA
PN.-SB., 9-21,
ND. 10-20;POLSKIEGO
JELENIA GÓRA:
GALERIA
ZDRÓJ
WORZNO
: GALERIA
PN.-SB.
9-21, ND.
GALERIA
JASTRZ ĘGALER
BIE, UL.
WARSZAWSKA
2, TEL. 82,
32 TEL.
47362
1032,
PN.-SB.
9-21,
ND.
UL.
JANA PAWŁA
II 51, 10-20;
TEL. 75 JASTRZĘBIE
6717979, PN.-SB.
9-21, :ND.
10-20; KALISZ:
IA AMBER,
UL. GÓRNOŚLĄSKA
5011111,
PN.-SB.
9-21,
ND.10-20;
10-20;JA
KALISZ:
GALERIA
TĘCZA,
NIA GÓRA:
JELE
GALENA,
GRUNWALDZKA
59, TEL.
PN.-SB.
09-21,CITY
ND.CENTER,
10-20;UL.
GATEL.
LERIA
SUDECKA,
UL. JANA
TEL. 75
6717979,
ŁA II 51,GALERIA
UL.
3 MAJA UL.
1, TEL.
664 169 007, PN.-SB.
9-21,32
ND.7589480,
10-20; KATOW
ICE: SILESIA
CHORZOWSKA
107,
32 7777677,
PN.-ND.
10-21;PAW
KATOWICE:
KATOWICKA,
KALISZ
: GALERIA
KATOWPYRZO
ICE: GALERIA
PT.-SB.
9-21,
ND.32
10-20;
UL. GÓRNOUL.
KA 82, TEL.
62 5011111,
PN.-SB.
10-20;
KATOWICKA,
UL. 3PYRZOWICE,
MAJA 30,
ŚLĄS
UL.
3 MAJA
30, TEL.
7306690,
PN.-SB.
9-21, ND.AMBER,
10-20; KATOWICE:
MONIUSZKI
4/2, TEL.
32 6089800,
PN.-PT.9-21,
10-18,ND.
SB. 9-14;
KATOWICE
WICE: LOTNISKO
KATOWICE
KATOWICE:
E PYRZOWIC
TEL.
32 7306690,
PN.-SB.
9-21,
ND.10-18,
10-20;
UL. 3MONIUSZKI
4/2, TEL. 60,
32 TEL.
6089800,
PN.-PT.
9-19,
SB.KATOWICE:
9-14; KATOWIC
LOTNISKO
UL.
WOLNOŚCI
90, TEL. 32
7842290,
PN.-PT.
SB. 10-15;
KATOWICE:
STAWY, UL. PUŁASKIEGO
32 2099137,
PN.-SB.
10-18;
CH AUCHAN,
TRASA N. I J.E:RENCÓW
30,
TOWIC
E: SILESIA
KATOWICE
PYRZOWICE,
UL. WOLNOŚCI
90, TEL. 32CH7842290,
PN.-PT.
SB. 10-15;
CITY10-20,
CENTER,
UL. CHORZOWSKA
107, TEL.
32 6050309,
TEL.
32 2097548,
PN.-SB. 10-20,
ND. 10-19; KATOWICE:
BAŻANTOWO
CUBE,10-18,
UL. BAŻANTÓW
6C,KA
TEL.
32 7218812,
PN.-PT.
SB. 10-15,
ND. 13-18; KATOWICE:
GALERIA
LIBERO,
PN.-ND. 10-21; KATOWICE: 3 STAWY, UL. PUŁASKIEGO 60, TEL. 32 2099137, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; KATOWICE: CH AUCHAN, TRASA N. I J. REŃCÓW 30,
UL. KOŚCIUSZKI 229, TEL. 32 2058844, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; KĘDZIERZYN‑KOŹLE: CH ODRZAŃSKIE OGRODY, AL. ARMII KRAJOWEJ 38, TEL. 73 3797000, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; KIELCE:
TEL. 32 2097548, PN.-SB. 9-21, ND. 10-19; KATOWICE: UL. KOŚCIUSZKI 18, TEL. 32 2058844, PN.-PT. 10-18, SB. 9-14; KIELCE: GA LERIA ECHO, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20,
GALERIA ECHO, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20, TEL. 41 2405878, PN.-ND. 11-19; KIELCE: GALERIA KORONA, UL. WARSZAWSKA 26, TEL. 41 2013330, PN.-ND. 10-18; KIELCE: UL. PADEREWSKIEGO 33,
TEL. 41 2405878, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; KIELCE: UL. PADEREWSKIEGO 33, TEL. 41 3662640, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; KONIN: UL. CHOPINA 18A,
TEL.
3662640,
PN.-PT.PN.-PT.
10-18, SB.
10-14;SB.
KONIN
: GALERIA
NAD
JEZIOREM,
I. PADEREWSKIEGO
TEL. 63 2448888,
9-21, ND. 1PN.-PT.
0-20; KOSZALIN:
UL. 10-15;
1 MAJA 16/3,
PASAŻ MILENIUM,
LIN:
KOSZA
KRAKÓW:
TEL.4163
2448888,
10-18,
10-15;
UL. 1 UL.
MAJA
16/3, PASAŻ8,MILENIUM,
TEL.PN.-SB.
94 3465293,
10-18, SB.
GALERIA
TEL.
94 3465293,UL.
PN.-PT.
10-18, SB. 10-14;
KRAKÓW:
GALERIA KRAKOWSKA,
UL. ND.
PAWIA10-21;
5, TEL. 12
9-22, ND. 10-21;6,KRAKÓW:
BRONOWICE,
UL. STAWOWA
61,
KR3907010,
AKÓW: PN.-SB.
BRONOWICE,
STAWOWA
61, TEL.
12 3629240,
PN.-SB. 9-21,
UL. STRADOMSKA
TEL. 12 GALERIA
2933890,
PN.-PT. 9-19,
SB. 10-15;
TEL.
12
3629240,
PN.-SB.
9-21,
ND.
10-21;
KRAKÓW:
CENTRUM
SERENADA,
AL.
BORA
KOMOROWSKIEGO
41,
TEL.
12
2010010,
PN.-ND.
10-21;
KRAKÓW:
UL.
STRADOMSKA
6,
TEL.
12
2933890,
KRAKÓW: CH BONARKA, UL. KAMIEŃSKIEGO 11, TEL. 12 2986708, PN.-ND. 10-21; KRAKÓW: UL. KARMELICKA 66, TEL. 12 6309092, PN.-PT. 9-19, SB. 10- 15;
PN.-PT.
9-19, SB.
15; KRAKÓW:
CH BONARKA,
UL.6860120,
KAMIEŃSKIEGO
11,. TEL.
12 N
2986708,
PN.-ND.
10-21; KRAKÓW
M1, AL. POKOJU
TEL. 125,68
60120,
PN.-ND. 10-20;
KRAKÓW:
KRAKÓW:
CH9-M1,
AL. POKOJU
67, TEL. 12
PN.-SB
9-21,
D. 10-20;
GALERIA: CH
KRAKOWSK
A , UL.67,
PAWIA
TEL.
12 4264286,
PN.KRAKÓW:
-SB. 9-22,
UL.
TEL. 12 6309092,
9-19,
SB. 10-15;
KRAKÓW: GALERIA
KAZIMIERZ,
UL. PODGÓRSKA
TEL. 12 ND.
3119177,
PN.-SB.
10-21, ND.PARK
10-20;HANDLOWY
KRAKÓW : PHZAKOPIANKA,
ZAKOPIANKA,
RAKÓW:
KRAKÓW:
ND.KARMELICKA
10-21; K66,
GALERIAPN.-PT.
KAZIM
IERZ,
UL. PODGÓRSKA
34, TEL.
12 3119177,
PN.-SB.34,10-22,
10-20;
UL.
62,62,
TEL.TEL.
12 6330060,
PN.-CZW.
9-21,9-21.30,
PT.-SB. 9-22,
9-20; LEGIONOWO:
GALERIA
TEL. 22
10-20,
SB.-ND.
KRAKÓW: CH
UL.ZAKOPIAŃSKA
ZAKOPIAŃSKA
12 6330060,
PN.-SB.
ND.ND.
9-19.30;
PIOTRGONDOLA,
I PAWEŁ, UL.
UL.PIŁSUDSKIEGO
LUBOSTROŃ 31C,
15, TEL.
122993093,
2637063,PN.-PT.
PN.-PT.
10-19,
SB. 10-16;
10-16,
LEGNICA
: GALERIA
LESZNO: 3GALERIA
ND. 10-15;
UL. NMPPN.-SB.
9, TEL.
76 7439900,
ND. 10AL.
-20;KONSTYTUCJI
AL. KONSTYTUCJI
3 ND.
MAJA
12,
LEGNICA:
GALERIA
PIASTÓW,
UL. NMPPIASTÓW,
9, TEL. 76 7439900,
9.30-21,
ND. 10-20;PN.-SB.
LESZNO:9.30-21,
GALERIA LESZNO,
MAJA 12,LESZNO,
TEL. 65 5330000,
PN.-SB. 10-21,
10-20;
: CUPRUM
LUB
LIN81: 4605390,
TEL. 655
376850
PN.-SB.
10-21 ND.20,
10-20;
UL. SIKORSKIEGO
20,LUBLIN:
TEL. 76
PN.-ND.
10-21;32,
CH ATRIUM
FELICITY,
LUBIN:
CUPRUM
ARENA,
UL. SIKORSKIEGO
TEL. 76LUBIN
7499899,
PN.-CZW.ARENA,
10-21, PT.-SB.
9-21, ND. 10-21;
CH7499899,
FELICITY LUBLIN,
AL. WITOSA
TEL.
PN.-SB.
9-21,
4482200,
9-21,
ND. 10-20;
LUBLIN
: GALERIA
AL.9-20;
WITOSA
32, CH
TEL.
81 4605390,
PN.-SB.
9-21,
ND.819-20;
AL. SPÓ
32, TEL. 81
ŁDZIELC
ZOŚCI
ND.
LUBLIN:
E. LECLERC
ZANA, UL.
T. ZANA
19, TEL.
4602470,
PN.-SB.
9-22, ND.OLIMP
10-21;IV,
LUBLIN:
GALERIA
OLIMP,
AL.PRACY
SPÓŁDZIELCZOŚCI
PRACY
32, TEL. PN.-SB.
81 460 55
90, PN.-SB.
9-21,
LUB10-20;
LIN: LUBLIN:
LUBLIN: CH 10,
CH LECLERC,
UL.PLAZA,
ZANAUL.
19,LIPOWA
TEL. 81
5240189,
PN.-SB.
9-22,
ND.
10-21;
LUBLIN
UL.PN.-PT.
LIPOWA
13,10-15;
TEL. 690999689,
PN.-ND.RYNEK,
9-21;
ND.
CH LUBLIN
13, TEL.
69 0999689,
PN.-ND.
9-21;
ŁÓDŹ:
UL. PIOTRKOWSKA
TEL. 42PLAZA,
6650650,
9-19, SB.
ŁÓDŹ: MANUFAKTURA
ŁÓDŹ
: UL. PIOTRKOWSKA
DŹ : MANUFAKTURA
TEL. 42
6650650,
9-19,
SB. 10-15;
RYNEK,
UL.2390001,
OGRODOWA
TEL.ND.
4210-20;
2327790,
10-22,
UL.
OGRODOWA
19A, TEL. 42 10,
2327790,
PN.-SB.
10-22, PN.-PT.
ND. 10-21;
ŁÓDŹ:
CH PORTŁÓŁÓDŹ,
UL. PABIANICKA 245,
TEL. 42
PN.-SB.19A,
10-21,
ŁÓDŹ:PN.-SB.
CH SUKCESJA,
ŁÓDŹ
ND.POLITECHNIKI
10-21; ŁÓDŹ:
UL. PABIANICKA
245,
T EL. 42 2390001,
PN.-SB.
NDPN.-PT.
. 10-20;
UL. MILIONOWA
1, ŁÓDZKA,
PLATINUM,
TEL. 42 6160230,
ŁÓDŹ,
UL.
1, TEL.CH
42PORT
3071220,
PN.-ND.
10-21; ŁÓDŹ: UL.
MILIONOWA
1, PLATINUM,
TEL. 4210-21,
6160230,
10-18,
SB.:10-14;
ŁÓDŹ: GALERIA
UL. PIŁSUDSKIEGO
15/23,
PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; ŁÓDŹ : UL. TUWIMA 15, SOLARIS, TEL. 42 2500360, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; ŁÓDŹ : CH SUKCESJA, UL. POLITECHNIKI 1, TEL. 42 3071220,
TEL. 73 3777655, PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20; MIELEC: GALERIA NAVIGATOR, UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 4, TEL. 79 9028030, PN.-CZW. 10-21, PT.-SB. 9-21, ND. 10-19; NOWY SĄCZ:
PN.-SB. 10-22, ND. 10-21; NOWY SĄCZ : UL. LWOWSKA 57, TEL. 18 4412686, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; OLKUSZ : UL. KRAKOWSKA 3, TEL. 32 7241678,
UL. LWOWSKA 57, TEL. 18 4412686, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; OLKUSZ: CH ATRIUM, UL. RABSZTYŃSKA 2, TEL. 32 7241678, PN.-SB. 10-18, ND. 11-18; OLSZTYN: CH AURA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 16,
PN.-PT. 10-18, SB. 10- 14; OLSZTYN: UL. STAROMIEJSKA 2/5, PRZY WYSOKIEJ BRAMIE, TEL. 89 5349027, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; OLSZTYN: GALERIA WARMIŃSKA,
TEL.
6518220,
OLSZTYN
: GALERIA
WARMIŃSKA,
TUWIMA 26,
TEL. 89
10-22,OPOLE:
ND. 10-21;
OLSZTYN: UL.UL.
STAROMIEJSKA
2/5,
OPOLE: UL.UL.
UL. 89
TUWIMA
26,PN.-ND.
TEL. 8911-19;
7224277,
PN.-ND.
10-21;
KAMIENNA
5, TEL.
77 7224277,
5412240,PN.-CZ.
PN.-PT.10-21,
9-19,PT.-SB.
SB. 10-15;
CH KAROLINKA,
WROCŁAWSKA
PRZY
WYSOKIEJ
BRAMIE,
TEL.
89
5349027,
PN.-PT.
10-18,
SB.
10-15;
OPOLE:
SOLARIS
CENTER,
PLAC
KO
PERNIKA
16,
TEL.
77
5412240,
PN.-SB.
9-21,
ND.
1020;
OPOLE:
CH
KAR
OLINKA,
152/ 154, TEL. 77 4559145, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; PIŁA: GALERIA VIVO!, UL. 14 LUTEGO 26, TEL. 67 3482625, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; PIOTRKÓW T RYBUNALSKI:
UL.
77 4559145,
PN.-SB.
9-21,SB.
ND.10-15;
9-20; OSTRÓW
OSTROVIA, UL. KALISKA
120, 24
TEL.3633505,
73 9002200,
PN.-SB.9-21,
9-21, ND.
ND. 1010-20;
PŁOCK: WIELKOPOLSKI:
PL.WROCŁAWSKA
KOŚCIUSZKI 6,152/154,
TEL. 44TEL.
6102255,
PN.-PT.
10-18,
GALERIA WISŁA,GALERIA
UL. WYSZOGRODZKA
144, TEL.
PN.-SB.
21;
PABIANICE:
CHR
TKALNIA,
UL.
GROBELNA
8,
TEL.
42
307
41
74,
PN.-SB.
9-21,
ND.
9-20;
PIŁA:
AL.
WOJSKA
POLSKIEGO
18,
TEL.
516
627
004,
PN.-PT.
10-18,
SB.
9
14;
PIOTRKÓW
T
RYBUNALSKI:
POLKOWICE: UL. WOJCIECHA KOSSAKA 6, TEL. 76 7208351, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; POZNA Ń: GALERIA MA LTA, UL. MALTAŃSKA 1, TEL. 61 6673170,
UL.
NARUTOWICZA
58/60
(WEJŚCIE
OD PIŁSUDSKIEGO),
TEL. 44 6102255,
PN.-PT. 10-18,
PŁOCK: CHPN.-SB.
ATRIUM9-21,
PŁOCK,ND.
UL. PRZ
EMYSŁOWA
24SZKOLNA
3510510, PN.-SB.
9-21,
10-18;
POZNAŃ
: STARY BROWAR,
POZNA1,ŃTEL.
: UL.
PN.-SB.
10-22, ND.
10-20;
UL. PÓŁWIEJSKA
42, SB.
TEL.10-15;
61 6397490,
10-20;
13, TEL.
61 ND.
8599740,
PŁOCK:
WISŁA,
UL. WYSZOGRODZKA
144, TEL.
24 3633505,
PN.-SB.
ND. 10-21;156,
POZNAŃ:
AVENIDA,
UL. MATYI
2, TEL.
61 ND.
6673170,
PN.-SB.
9-21,
POZNAŃ: CH KING
POZN
A Ń:ND.
PN.-PT.GALERIA
9-19, SB.
10-15;
CROSS
MARCELIN,
UL.9-21,
BUKOWSKA
TEL. 61
8628796,
PN.-SB.
9-21,
10-20;
CH9-20;
CITYPOZNAŃ:
CENTER,
POZNAŃ:
UL. MATYI
2, TEL.
6461707,42,
PN.-ND.
FRANOWO
, OBOK JULA,
UL. SZWEDZKA
10A,
61 8728611,
PN.-SB.
10- 19;
STARY
BROWAR,
UL.61
PÓŁWIEJSKA
TEL. 619-21;
6397490,
PN.-SB.PARK
9-21,HANDLOWY
ND. 10-20; POZNAŃ:
POSNANIA,
UL. PLESZEWSKA
1, TEL.
61 TEL.
6281370,
PN.-SB. 10-22,
ND.10-21,
10-21;ND.
POZNAŃ:
POZNAŃ
-SWADZIM:
UL.PN.-PT.
CKIEGO
2, TEL.
61 66PLAZA,
75 722,
09:30-21,
10-20; POZNAŃ
CH POZNAŃ:
AUCHAN,CH
UL.KING
. ANTONIEGO
DRUŻBI
ŚWCROSS
UL.
SZKOLNA: POZNAŃ
13, TEL. 61PLAZA,
8599740,
9-17,
SB. 10-14;
POZNAŃ:
UL. PN.-SB.
DRUŻBICKIEGO
2, TEL.ND.
61 6675722,
PN.-SB. 9.30-21,
ND. 10-20;
MARCELIN,2,
RNIKI: CH AUCHAN,
TEL.BUKOWSKA
61 6649545,
PN.-SB.
9-21, ND.
9.30-20;
UL. GŁUL.
OGOWSKA
432, TEL.
730240850,
9.30-20; POZNA Ń:
UL.
156, TEL.
61 8628796,
PN.-SB.
10-19,POZNAŃND. 10-20;KOMO
POZNAŃ‑SWADZIM:
CH AUCHAN,
ŚW. ANTONIEGO
2, TEL.
61 6649545,PN.-SB.
PN.-ND.9-21,
11-19;ND.
POZNAŃ‑KOMORNIKI:
PRUSZ
KÓW: UL.
UL.AUCHAN,
GŁOGOWSKA
68, TEL. 432,
61 6611440,
PN.-PT.PN.-SB.
10-18,
SB.ND.
10-14;
ANIELIN
1/WOJSKA
POLSKIEGO,
TEL.19,22
PN.-PT.
10-19,
10-15;
CH
UL. GŁOGOWSKA
TEL. 61 6631972,
9-21,
9.30-20;
PRUSZKÓW:
GALERIA
NOWA
STACJA, UL.
SIENKIEWICZA
TEL.2430004,
22 2430004,
PN.-ND.
10-18;SB.
RADOM:
RADOM:
RADOM:
UL. ŻEROMSKIEGO
70, TEL.
48 48
3835777,
SB. 10-20;
10-15;RADOM:
SŁONECZNA,
UL.3835777,
CHROBREGO
TEL. 48
PN.-SB.
GALERIA
SŁONECZNA,
UL. CHROBREGO
1, TEL.
6122424,PN.-PT.
PN.-SB.10-18,
9-21, ND.
UL.GALERIA
ŻEROMSKIEGO
70, TEL. 48
PN.-PT.1,10-18,
SB.6122424,
10-14; RADOM:
CH9-21,
M1,
RUMIA:
ND.
10-20; RUDA ŚLĄSKA:
CH48
PLAZA,
UL.PN.-SB.
1 MAJA
310,
32 RUDA
2445661,
10-21,UL.CZW.
9-21,
ND.
10-20;
CH AUCHA
N PORT
AL.
J. GRZECZNAROWSKIEGO
28, TEL.
3897797,
9-21,
ND.TEL.
11-19;
ŚLĄSPN
KA:.-ŚR.
CH PLAZA,
1 MAJA
310,PT.-SB.
TEL. 32 10-21,
2445661,
PN.-ŚR.
10-21,
CZW. 9-21,
PT.-SB. 10-21,
ND.RUMIA,
10-20;
UL. GRUNWALDZKA 108, TEL. 58 5737373, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20; RYBNIK: FOCUS MALL RYBNIK, UL. CHROBREGO 1, TEL. 32 7263329, PN.-ND. 9-21;

DZIAŁ GRUP, KONFERENCJI I INCENTIVE

TEL. 22 4343555, e-mail: grupy@itaka .pl, PN.-PT. 9-17

BONY WAKACYJNE

TEL. 22 4343502, 22 4343555, e-mail: bony@itaka.pl, PN.-PT. 9-17

RZESZÓW:GALERIA
GALERIARZESZÓW,
RZESZÓW,AL.
AL.PIŁSUDSKIEGO
PIŁSUDSKIEGO44,
44,TEL.
TEL.17
177842460,
7842460,PN.-PT.
PN.-PT.9-21,
9-21,SB.
SB.10-21,
10-21,ND.
ND.10-20;
10-20;
RZESZÓW:
RZESZÓW:
UL.
MATEJKI
8,
TEL.
17
8628888,
PN.-PT.
9-18,
SB.
10-15;
RZESZÓW:
CH
MILLENIUM
HALL,
RUMIA:
CH
AUCHAN
PORT
RUMIA,
UL.
GRUNWALDZKA
108,
TEL.
58
5737373,
PN.-SB.
9-21,
ND.
9.30-20;
RYBNIK:
RZESZÓW: UL. MATEJKI 8, TEL. 17 8628888, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15; RZESZÓW: CH MILLENIUM HALL,
AL.
KOPISTO
TEL.
17 7844444,
7844444,
PN.-SB.
10-21,
ND.
10-20;
RZESZÓW:
GALERIA
NOWY ŚWIAT,
ŚWIAT,
FOCUS
MALL RYBNIK,
UL. CHROBREGO
1, TEL. PN.-SB.
32
7263329,
PN.-ND.ND.
9-21;10-20;
RZESZÓW:
GALERIA RZESZÓW,
AL. NOWY
PIŁSUDSKIEGO
44,
AL.
KOPISTO
1,1, TEL.
17
10-21,
RZESZÓW:
GALERIA
UL.
KRAKOWSKA
20,TEL.
TEL.9-21,
177179090,
7179090,
PN.-SB.
9-21,RZESZÓW:
ND.10-19;
10-19;CH
SIEDLCE:
GALERIA
SIEDLCE,
UL.1,
PIŁSUDSKIEGO
74,
TEL.KRAKOWSKA
17 7842460, 20,
PN.-PT.
SB. 10-21,PN.-SB.
ND. 10-20;
MILLENIUM
HALL, SIEDLCE,
AL.
KOPISTO
TEL. 17 7844444,
UL.
17
9-21,
ND.
SIEDLCE:
GALERIA
UL.
PIŁSUDSKIEGO
74,
TEL.
2510-21,
7863737,
PN.-SB.
9-21,ND.
ND.
10-20;
SOSNOWIEC:
CHAUCHAN,
AUCHAN,
UL.17
ZUZANNY
20,
TEL.9-21,
327622575,
7622575,
TEL.
25
7863737,
PN.-SB.
9-21,
10-20;
SOSNOWIEC:
CH
UL.
ZUZANNY
TEL.
32
PN.-SB.
ND. 10-20;
RZESZÓW:
GALERIA
NOWY
ŚWIAT, UL. KRAKOWSKA
20, TEL.
7179090,20,
PN.-SB.
ND. 10-19;
PN.-SB.
9-21,
ND.
9.30-19.30;
SOSNOWIEC:
CH
PLAZA,
UL.
SIENKIEWICZA
2,
TEL.
32
7856757,
PN.-ND.
9-21;
PN.-SB.
9-21,
9.30-19.30;
PLAZA,
UL. SIEDLCE:
SIENKIEWICZA
2, TEL.
PN.-ND.
RZESZÓW:
UL.ND.
MATEJKI
8, TEL. 17 SOSNOWIEC:
8628888, PN.-PT.CH
9-18,
SB. 10-15;
UL. 3 MAJA
38,32
TEL.7856757,
25 7863737,
PN.-PT. 9-21;
10‑18,
SUWAŁKI:CH
CHTESCO,
TESCO,UL.
UL.KOŚCIUSZKI
KOŚCIUSZKI103,
103,TEL.
TEL.87
875657644,
5657644,PN.-SB.
PN.-SB.9-21,
9-21,ND.
ND.10-18;
10-18;STALOWA
STALOWA WOLA:
WOLA:
SUWAŁKI:
SB. 10-14; SOSNOWIEC: CH AUCHAN, UL. ZUZANNY 20, TEL. 32 7622575, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-19.30; SOSNOWIEC:
CHVIVO!
VIVO! UL.F.F.CHOPINA
CHOPINA 42,TEL.
TEL. 15 3062260,
3062260,PN.-SB.
PN.-SB. 10-21,ND.
ND.10-20;
10-20;SZCZECIN:
SZCZECIN:UL.KRZYWOUSTEGO
UL.KRZYWOUSTEGO7,7,
CH
CH PLAZA,UL.
UL. SIENKIEWICZA42,
2, TEL. 32157856757,
PN.-ND. 9-21;10-21,
CH TESCO,
UL. KOŚCIUSZKI 103, TEL. 662 177 424,
TEL.
918839920,
8839920,
PN.-PT.9-19,
9-19,
SB.10-15;
10-15;SZCZECIN:
SZCZECIN:
CHRSUWAŁKI:
GALAXY,AL.
AL.WYZWOLENIA
WYZWOLENIA
18-20,TEL.
TEL.91
918312510,
8312510,
TEL.
91
PN.-PT.
SB.
CHR
GALAXY,
18-20,
PN.-SB.
10-20,
ND.
10-14;
STALOWA
WOLA:
CH VIVO!
UL. F. CHOPINA
42, TEL. 15WARSZAWY
3062260, PN.-SB.
10-21,
ND. 10-20;
PN.-SB.
9-21,
ND.
10-20;
SZCZECIN:
GALERIA
TURZYN,
AL.
BOHATERÓW
42,
TEL.
516917288,
PN.-SB.
9-21,
ND.TURZYN,
10-20;AL.
SZCZECIN:
TURZYN,
AL.3518760,
BOHATERÓW
WARSZAWY
42,UL.TEL.
516917288,7,
SZCZECIN:
GALERIA
BOHATERÓWGALERIA
WARSZAWY
TEL. 91
10‑18;
SZCZECIN:
PN.-SB. 9-21,
9-21,
ND. 9-20;
9-20; ŚWIDNICA:
ŚWIDNICA:
GALERIA 42,
ŚWIDNICKA,
UL.PN.-ND.
WESTERPLATTE
29, TEL.
TEL.KRZYWOUSTEGO
74 6399111;
6399111;
PN.-SB.
ND.
GALERIA
ŚWIDNICKA,
UL.
WESTERPLATTE
29,
74
TEL.
91
8839920,
PN.-PT.
9-19,
SB.
10-15;
SZCZECIN:
CHR
GALAXY,
AL.
WYZWOLENIA
18-20,
TEL.
91
8312510,
PN.-SB.
9-21,
PN.-SB.
9-21,
ND.
10-20;
TARNÓW:
GALERIA
TARNOVIA,
UL.
KRAKOWSKA
149,
TEL.
14
6466488,
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; TARNÓW: GALERIA TARNOVIA, UL. KRAKOWSKA 149, TEL. 14 6466488,
ND.
10-20;
SŁUPSK:
CH
JANTAR,
UL. SZCZECIŃSKA
58,
TEL.TARNÓW,
575660290,
PN.-ND.
11-19; TARNÓW:127,
GEMINI
PARK
TARNÓW,
PN.-SB.
10-21,
ND.
10-20;
TARNÓW:
GEMINI
PARK
UL.
NOWODĄBROWSKA
TEL.
14
6395040,
PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; TARNÓW: GEMINI PARK TARNÓW, UL. NOWODĄBROWSKA 127, TEL. 14 6395040,
UL.
NOWODĄBROWSKA
127,TORUŃ:
TEL. 14 6484444,
PN.-SB.GARBARY
9-21, ND. 10,
9-20;
TARNÓW:
GALERIA PN.-PT.
TARNOVIA,
UL. KRAKOWSKA
PN.-SB.
9-21, ND.
ND. 9-20;
9-20;
TORUŃ:
UL. WIELKIE
WIELKIE
GARBARY
10, TEL.
TEL.
56 6573544,
6573544,
PN.-PT. 9-18,
9-18,
SB. 10-15;
10-15;
PN.-SB.
9-21,
UL.
56
SB.
149,
TEL. 14
6466488,
PN.-SB.
10-21, ND. UL
10-20;
TARNOWSKIE GÓRY:
LOMPY
2, TEL. 733707027,
9-13;
TORUŃ:
CH
ATRIUM
COPERNICUS,
UL .. ŻÓŁKIEWSKIEGO
ŻÓŁKIEWSKIEGO
15,UL.
TEL.
56 6405253,
6405253,
PN.-SB.PN.-PT.
9-21,9-17,
ND.SB.
10-20;
TORUŃ:
CH
ATRIUM
COPERNICUS,
15,
TEL.
56
PN.-SB.
9-21,
ND.
10-20;
TYCHY:
RYNEK
14,
TEL.
32
7803144,
PN.-PT.
10-18,
SB.
10-15;
WAŁBRZYCH:
CH
VICTORIA,
UL.
1
MAJA
64,
TORUŃ:
UL.
WIELKIE
GARBARY
10,
TEL.
56
6573544,
PN.-PT.
10-18,
SB.
10-14;
TORUŃ:
CH
ATRIUM
COPERNICUS,
TYCHY: RYNEK 14, TEL. 32 7803144, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; WAŁBRZYCH: CH VICTORIA, UL. 1 MAJA 64,
TEL.ŻÓŁKIEWSKIEGO
746323333,
6323333,PN.-PT.
PN.-PT.
10-21,
SB.9-21,
9-21,
ND.10-20;
10-20;
WARSZAWA
OKĘCIE:
PORTTYCHY,
LOTNICZY,
TERMINAL2C,
A,
UL.
15, TEL.10-21,
56 6405253,
PN.-SB.
9-21, ND.
10-20; TYCHY:
GEMINI PORT
PARK
UL. TOWAROWA
TEL.
74
SB.
ND.
WARSZAWA
OKĘCIE:
LOTNICZY,
TERMINAL
A,
HALA
WYLOTÓW,
UL.
ŻWIRKI
I
WIGURY
1,
TEL:
22
4486810,
PN-PT
8-19,
SB-ND
8-16
(planowane
otwarcie
TEL.
53
3700045/32
7803144,
PN.-SB.
9-21,
ND.
9-20;
WAŁBRZYCH:
CH
VICTORIA,
UL.
1
MAJA
64,
TEL.
74
6323333,
HALA WYLOTÓW, UL. ŻWIRKI I WIGURY 1, TEL: 22 4486810, PN-PT 8-19, SB-ND 8-16 (planowane otwarcie
02.11.2015);
WARSZAWA:
UL.WARSZAWA:
MOKOTOWSKA
65, PL.
PL. TRZECH
TRZECH
KRZYŻY,IITEL.
TEL.TEL.
2222
4486868,
PN.-PT.
9-19,
PN.-PT.
10-21, SB.
9-21, ND. 10-20;
CH ARKADIA,
AL.
JANA KRZYŻY,
PAWŁA
82,
4486820,PN.-PT.
PN.-SB. 9-19,
10-22,
02.11.2015);
WARSZAWA:
UL.
MOKOTOWSKA
65,
22
4486868,
SB.
10-15;
WARSZAWA:
UL.
MARYNARSKA
15,
BUDYNEK
NEW
CITY,
TEL.
22
4486858,
PN.-PT.
9-19,
SB.
WARSZAWA:ZŁOTE
UL. MARYNARSKA
15,59,
BUDYNEK
NEW CITY,
TEL. 9-22,
22 4486858,
9-19,
ND.10-15;
10-21; WARSZAWA:
TARASY, UL. ZŁOTA
TEL. 22 4486840,
PN.-SB.
ND. 9-21;PN.-PT.
WARSZAWA:
SB. 10-15;
10-15;
WARSZAWA:
UL. GARIBALDIEGO
GARIBALDIEGO
RONDO10-22,
WIATRACZNA,
TEL. 22
22 4486888,
4486888,
PN.-PT.
9-19,
SB.
WARSZAWA:
UL.
4,4, RONDO
WIATRACZNA,
TEL.
PN.-PT.
9-19,
GALERIA
MOKOTÓW,
UL. WOŁOSKA
12, TEL. 22 4486850,
PN.-SB.
ND. 10-21; WARSZAWA:
CH ATRIUM
TARGÓWEK,
SB.
10-15;
WARSZAWA:
ZŁOTE
TARASY,
UL.
ZŁOTA
59,
TEL.
22
4486840,
PN.-SB.
9-22,
ND.
9-21;
SB.
10-15; WARSZAWA:
ZŁOTE
TARASY,
UL.10-20;
ZŁOTA
59, TEL. GALERIA
22 4486840,
PN.-SB. 9-22,
ND. 9-21;
UL. GŁĘBOCKA
15, TEL. 22 4486830,
PN.-SB.
10-21, ND.
WARSZAWA:
RONDO WIATRACZNA,
UL. GROCHOWSKA
WARSZAWA: CH
CH ATRIUM
ATRIUM TARGÓWEK,
TARGÓWEK, UL.
UL. GŁĘBOCKA
GŁĘBOCKA 15,
15, TEL.
TEL. 22
22 4486830,
4486830, PN.-SB.
PN.-SB. 10-21,
10-21, ND.
ND. 10-20;
10-20;
WARSZAWA:
207, TEL. 22 4486888,
PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;
WARSZAWA: UL.
MOKOTOWSKA
65, PL. TRZECH KRZYŻY,
TEL. 22 4486868,
WARSZAWA:
CH
ARKADIA,
AL.
JANA
PAWŁA
II
82,
TEL.
22
4486820,
PN.-SB.
10-22,
ND.
10-21;
WARSZAWA:
ARKADIA,
AL. OKĘCIE:
JANA PAWŁA
II 82, TERMINAL
TEL. 22 4486820,
PN.-SB. UL.
10-22,
10-21;1,
PN.-PT.
9-19, SB. CH
10-15;
WARSZAWA
LOTNICZY,
HALA1613731,
WYLOTÓW,
ŻWIRKIND.
I WIGURY
WARSZAWA:
GALERIA
MOKOTÓW,
UL.PORT
WOŁOSKA
12, TEL.
TEL.A,22
22
PN.-SB.
10-22,
ND.
WARSZAWA:
GALERIA
MOKOTÓW,
UL.
WOŁOSKA
12,
1613731,
PN.-SB.
10-22,
ND.
TEL.
22
4486810,
PN.-PT.
8-17,
SB.
8-15;
WARSZAWA:
CH
BLUE
CITY,
AL.
JEROZOLIMSKIE
179,
TEL.
22
3117575,
PN.-SB.
10-22,
10-21;
WARSZAWA:
CH
BLUE
CITY,
AL.
JEROZOLIMSKIE
179,
TEL.
22
3117575,
PN.-SB.
10-22,
10-21;
WARSZAWA:
CH BLUE CITY,
AL. JEROZOLIMSKIE
179,
TEL.9-19,
22SB.3117575,
PN.-SB. 10-22,
ND.
WARSZAWA:
UL. GRAŻYNY
1/PUŁAWSKA,
TEL. 22 8450231,
PN.-PT.
10-15; WARSZAWA
MARKI:
ND. 10-20;
10-20;
WARSZAWA:
UL. GRAŻYNY
GRAŻYNY
1/PUŁAWSKA,
TEL. 22
22 8450231,
8450231,
PN.-PT.
9-19, SB.
SB. 10-15;
10-15;
ND.
10-20;
WARSZAWA:
UL.
1/PUŁAWSKA,
TEL.
PN.-PT.
9-19,
CH
M1,
UL.
PIŁSUDSKIEGO
1,
TEL.
22
7814110,
PN.-SB.
9-21,
ND.
10-20;
WARSZAWA:
PL.
KONSTYTUCJI
1, ND.
HOTEL10-20;
MDM,
WARSZAWA
MARKI:
CH
M1,
UL.
PIŁSUDSKIEGO
1,
TEL.
22
7814110,
PN.-SB.
9-21,
WARSZAWA MARKI: CH M1, UL. PIŁSUDSKIEGO 1, TEL. 22 7814110, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;
TEL.
22
6294202,
PN.-PT.
9-19,
SB.
10-15;
WARSZAWA:
CH
ATRIUM
REDUTA,
AL.
JEROZOLIMSKIE
148,
TEL.
22
8675757,
WARSZAWA:
PL.
KONSTYTUCJI
1,
HOTEL
MDM,
TEL.
22
6294202,
PN.-PT.
9-19,
SB.
10-15;
WARSZAWA: PL. KONSTYTUCJI 1, HOTEL MDM, TEL. 22 6294202, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;
PN.-SB.
10-21, ND.
10-20;
WARSZAWA:2,
AL.TARCHOMIN,
JANA PAWŁA II 61
LOK.22
227,
TEL. 22 8873535,
10-18,
10-14;
WARSZAWA:
UL.
ĆMIELOWSKA
2,
TARCHOMIN,
TEL.
22
4283525,
PN.-PT.PN.-PT.
10-19,
SB.SB.10-16,
10-16,
WARSZAWA:
UL.
ĆMIELOWSKA
TEL.
4283525,
PN.-PT.
10-19,
SB.
ND. 10-15;
10-15; WARSZAWA:
WARSZAWA:
UL.UL.
ROENTGENA
46TEL.
LOK.
11, URSYNÓW,
URSYNÓW,
TEL.ND.
2210-20;
6417921,
PN.-SB.CH10-19,
10-19,
WARSZAWA:
GALERIA WILEŃSKA,
TARGOWA 72,
690999609,
PN.-SB. 9-21,
WARSZAWA:
TESCO,
ND.
UL.
ROENTGENA
46
LOK.
11,
TEL.
22
6417921,
PN.-SB.
ND.
10-18;WARSZAWA:
WARSZAWA:
CH
ATRIUM
REDUTA,
AL.ND.
JEROZOLIMSKIE
148,TEL.
TEL.
228675757,
8675757,
PN.-SB.10-21,
10-21,
UL. GÓRCZEWSKA
212-226, TEL.CH
22ATRIUM
8760030,REDUTA,
PN.-SB. 9-21,
10-18; WARSZAWA:
CH
WOLA
PARK, UL. GÓRCZEWSKA
124,
ND.
10-18;
AL.
JEROZOLIMSKIE
148,
22
PN.-SB.
ND. 604
10-20;
WARSZAWA:
UL.ND.
KONSTANCIŃSKA
SADYBA,MŁOCINY,
6422785,
PN.-PT. 10-20,
10-20,AKSB.
SB.
10-19, ND.
ND.
TEL.
434 WARSZAWA:
700,
PN.-SB. 10-21,
10-20; WARSZAWA:
GALERIA
UL. PN.-PT.
ZGRUPOWANIA
„KAMPINOS”
15,
ND.
10-20;
UL.
KONSTANCIŃSKA
2,2, SADYBA,
6422785,
10-19,
10-18;
WARSZAWA:
AL.
JANA
PAWŁA
II
61
LOK.
227,
TEL.
22
8873535,
PN.-PT.
10-18,
SB.
10-14;
TEL.
22
8391830,
PN.-SB.
10-22,
ND.
10-21;
WARSZAWA-ŁOMIANKI:
CH
AUCHAN,
UL.
BRUKOWA
25,
TEL.
22
3310200,
10-18; WARSZAWA: AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 227, TEL. 22 8873535, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;
WARSZAWA:
GALERIA
WILEŃSKA, CH
UL.KING
TARGOWA
72, TEL.
TEL.
690999609,
PN.-SB.
9-21, ND.
ND.
10-20;
WARSZAWA:
WILEŃSKA,
UL.
TARGOWA
72,
690999609,
PN.-SB.
9-21,
10-20;
PN.-SB. 9-21, ND.GALERIA
9.30-20; WARSZAWA:
CROSS PRAGA,
UL. JUBILERSKA
1/3, TEL.
22 6114880,
PN.-SB.
9-21,
WARSZAWA:
CH
TESCO,
UL.
GÓRCZEWSKA
212-226,
TEL.
22
8760030,
PN.-SB.
9-21,
ND.
10-18;
WARSZAWA:
CH TESCO,
UL. GÓRCZEWSKA
212-226,TEL.TEL.
22 8760030,
10-18;
ND. 10-20; WARSZAWA:
UL. KLIMCZAKA
17/207, WILANÓW,
22 4088825,
PN.-PT. PN.-SB.
9-20, SB. 9-21,
10-16; ND.
WARSZAWA:
WARSZAWA: CH
CH WOLA
WOLA PARK,
PARK, UL.
UL. GÓRCZEWSKA
GÓRCZEWSKA 124,
124, TEL.
TEL. 22
22 5334529,
5334529, PN.-SB.
PN.-SB. 10-21,
10-21,
WARSZAWA:
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
96/U12, PN.-PT.
10-18, SB. 10‑14.30;
WARSZAWA:
CH ATRIUM PROMENADA,
ND.
10-20;
WARSZAWA:
PL.
WILSONA
4/SŁOWACKIEGO,
TEL.
22
8391730,
PN.-PT.
10-19,
ND.
10-20; WARSZAWA:
PL. 733448165,
WILSONAPN.‑SB.
4/SŁOWACKIEGO,
22 8391730,
PN.-PT.
10-19,
UL. OSTROBRAMSKA
75C LOK. 066, TEL.
10-21, ND. 10-20;TEL.
WARSZAWA:
CH PLAC UNII
CITY SHOPPING,
SB. 10-15;
10-15; WARSZAWA:
WARSZAWA: GALERIA
GALERIA SASKA
SASKA KĘPA,
KĘPA, UL.
UL. ZWYCIĘZCÓW
ZWYCIĘZCÓW 28,
28, TEL.
TEL. 22
22 6134265,
6134265,
SB.
UL. PUŁAWSKA
TEL. 882719126,
PN.-SB. 10-21, ND.
WARSZAWA:
GALERIA PÓŁNOCNA,
UL.
ŚWIATOWIDA
17,
PN.-PT.
9-19,2,SB.
SB.
10-15; WARSZAWA:
WARSZAWA:
UL. 10-20;
KOPERNIKA
23/TAMKA,
TEL. 22
22 8287058,
8287058,
PN.-PT.
PN.-PT.
9-19,
10-15;
UL.
23/TAMKA,
TEL.
PN.-PT.
TEL. 22 4283525,
PN.-ND.
10-22; WARSZAWA-JANKI:
CHKOPERNIKA
JANKI,
UL. MSZCZONOWSKA
3, TEL.25,
22 7202121,
PN.-SB.
9-21,
9-19,
SB.
10-15;
WARSZAWA-ŁOMIANKI:
CH
AUCHAN,
UL.
BRUKOWA
TEL.
22
3310200,
9-19,
SB.WROCŁAW:
10-15; WARSZAWA-ŁOMIANKI:
CH AUCHAN,
BRUKOWA 9-21,
25, TEL.10-20;
22 WROCŁAW:
3310200,
ND. 9-20;
PASAŻ
GRUNWALDZKI,
PL. GRUNWALDZKI
22, TEL. 71UL.
7193120,
PN.-SB.
9-21, ND.
ND. 9.30-20;
9.30-20;
WARSZAWA:
AL. JEROZOLIMSKIE
JEROZOLIMSKIE
65/79, PN.-SB.
MARRIOTT,ND.
TEL. 22
22 6305566,
6305566,
PN.-SB.
9-21,
WARSZAWA:
AL.
65/79,
MARRIOTT,
TEL.
CH MAGNOLIA,
LEGNICKA
TEL. 71 7193150,CH
PN.-ND.
WROCŁAW:
DOMINIKAŃSKA,
PL. DOMINIKAŃSKI
3,
PN.-PT.
10-19,UL.SB.
SB.
10-14;58,
WARSZAWA:
KING9-21;
CROSS
PRAGA,GALERIA
UL. JUBILERSKA
JUBILERSKA
1/3, TEL.
TEL.
22 6114880,
6114880,
PN.-PT.
10-19,
10-14;
WARSZAWA:
CH KING
CROSS
PRAGA,
UL.
1/3,
22
TEL.
71 7193140,
PN.-SB.
9.30-21,
ND. 10-20;CHWROCŁAW:
LOTNISKO
WROCŁAW,
UL. GRANICZNA
190, TEL.PN.-SB.
71 7193130,
PN.-SB.
9-21,
ND.
10-20;
WARSZAWA:
TESCO,
UL.
POŁCZYŃSKA
121/125,
TEL.
22
8373530,
9-21,
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; WARSZAWA: CH TESCO, UL. POŁCZYŃSKA 121/125, TEL. 22 8373530, PN.-SB. 9-21,
PN.-PT.
9-17, SB.WARSZAWA:
10-15;
WROCŁAW:
ARKADY
WROCŁAWSKIE,
UL. POWSTAŃCÓW
2-4,4088825,
TEL.
71 7976303,
PN.-SB.9-20,
9-21,
ND. 10-18;
10-18;
WARSZAWA:
UL.
KLIMCZAKA
17/207,
WILANÓW,ŚLĄSKICH
TEL. 22
22
4088825,
PN.-PT.
9-20,
ND.
UL.
KLIMCZAKA
17/207,
WILANÓW,
TEL.
PN.-PT.
SB.
10-16;
WARSZAWA:
AL.
KOMISJI
EDUKACJI
NARODOWEJ
96,
TEL.
22
6490602,
PN.-PT.
10-19,
ND.
10-20;
WROCŁAW:
UL.
OBROŃCÓW
POCZTY
GDAŃSKIEJ
1A,
TEL.
71
3435000,
PN.-PT.
10-18,
SB.
11-14;
WROCŁAW:
SB. 10-16; WARSZAWA: AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 96, TEL. 22 6490602, PN.-PT. 10-19,
SB. KORONA,
10-15; UL.WARSZAWA:
WARSZAWA:
UL.
OSTROBRAMSKA
77, POLSAT,
POLSAT,
TEL. 22
22 5144077,
5144077,
PN.-PT.
10-18,
CH
KRZYWOUSTEGOUL.
126,OSTROBRAMSKA
TEL. 71 3499531, PN.-ND.
9-21; WROCŁAW:
UL. STAWOWA
2/KOŚCIUSZKI,
SB.
10-15;
77,
TEL.
PN.-PT.
10-18,
SB.
10-14;
WROCŁAW:
PL.
GRUNWALDZKI
17,
TEL.
71
7193100,
PN.-PT.
9-19,
SB.
10-15;
TEL.
71
7927733,
PN.-PT.
10-18,
SB.
10-15;
WROCŁAW
BIELANY:
ALEJA
BIELANY,
UL.
CZEKOLADOWA
7,
TEL.
71
7806095,
SB. 10-14; WROCŁAW: PL. GRUNWALDZKI 17, TEL. 71 7193100, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;
WROCŁAW:
PASAŻ
GRUNWALDZKI,
PL. GRUNWALDZKI
GRUNWALDZKI
22, PN.-PT.
TEL. 71
71
7193120,
PN.-SB.
9-21,
ND.
PN.-SB. 10-21, ND.
10-20;
WRZEŚNIA: UL. PL.
RYNEK
9, TEL. 61 3074620,
10-17.30,
SB. 10-14;
ZABRZE:
CHND.
M1,
WROCŁAW:
PASAŻ
GRUNWALDZKI,
22,
TEL.
7193120,
PN.-SB.
9-21,
10-20;
WROCŁAW:
LOTNISKO
WROCŁAW,
UL.
GRANICZNA
190,
TEL.
71
7193130,
PN.-PT.
10-18,
SB.
UL. SZKUBACZA
1, TEL. 32LOTNISKO
2752011, PN.-SB.
9-21, ND.
ZABRZE: CH
PLATAN,
TEATRALNY PN.-PT.
12, TEL. 32
832 16SB.
30,
10-20;
WROCŁAW:
WROCŁAW,
UL.10-20;
GRANICZNA
190,
TEL. PLAC
71 7193130,
10-18,
10-15;
WROCŁAW:
ARKADY
WROCŁAWSKIE,
UL.
POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH
2-4,
TEL.ZIELONA
71 7976303,
7976303,
10-15;
WROCŁAW:
WROCŁAWSKIE,
UL.
TEL.
71
PN.-SB. 9-21,
ND. 10-20;ARKADY
ZAWIERCIE:
UL. PIŁSUDSKIEGO
11,POWSTAŃCÓW
TEL. 512140140, ŚLĄSKICH
PN.-PT.
9-17,2-4,
SB. 9-13;
GÓRA:
PN.-SB.
9-21,
ND.10-20;
10-20;
WROCŁAW:GALERIA
GALERIA
DOMINIKAŃSKA,
PL.9-21.
DOMINIKAŃSKI3,3,TEL.
TEL.71
713479840,
3479840,
PN.-SB.
9-21,
ND.
PL.
DOMINIKAŃSKI
FOCUS MALL
ZIELONA
GÓRA,WROCŁAW:
UL. WROCŁAWSKA
17, TEL.DOMINIKAŃSKA,
68 3201122, PN.-ND.
PN.-SB. 9.30-21,
9.30-21, ND.
ND. 10-20;
10-20; WROCŁAW
WROCŁAW BIELANY:
BIELANY: CH
CH AUCHAN,
AUCHAN, UL.
UL. FRANCUSKA
FRANCUSKA 6,6,
PN.-SB.
TEL.
71 7978202,
7978202, PN.-SB.
PN.-SB. 9.30-21,
9.30-21, ND.
ND. 10-20;
10-20; WROCŁAW:
WROCŁAW: UL.
UL. STAWOWA
STAWOWA 2/KOŚCIUSZKI,
2/KOŚCIUSZKI,
CZECHY:
TEL.
71
UL.KOŁŁĄTAJA
KOŁŁĄTAJA15,
15,TEL.
TEL.71
713435000,
3435000,PN.-PT.
PN.-PT.9-19,
9-19,
TEL.
717927733,
7927733,
PN.-PT.
10-18,
SB.10-15;
10-15;
WROCŁAW:
OSTRAWA:
NADRAZNI
756/49,
TEL. SB.
420
596 365WROCŁAW:
990, PN.-PT. 9-17
UL.
TEL.
71
PN.-PT.
10-18,
SB.
10-15;
WROCŁAW:
CH
MAGNOLIA,
UL.
LEGNICKA
58,
TEL.
71
3479850,
PN.-ND.
9-21;
WROCŁAW
SB.
10-15; WROCŁAW: CH MAGNOLIA, UL. LEGNICKA 58, TEL. 71 3479850, PN.-ND. 9-21; WROCŁAW
LITWA:
BIELANY: PARK
PARK HANDLOWY
HANDLOWY BIELANY,
BIELANY, UL. CZEKOLADOWA
CZEKOLADOWA 7, 9-11, TEL.
TEL. 790
790 210
210 088,
088, PN.-SB.
PN.-SB. 10-21,
10-21,
BIELANY:
WILNO: UL. A. SMETONOS
7A-14, TEL. 370 52UL.
444 333, PN.-CZ. 9-18, 7,PT.9-11,
9-17
ND.
10-20;
ZABRZE:
UL.
WOLNOŚCI
264,
TEL.
32
2739083,
PN.-PT.
10-18,
SB.
9-14;
ZABRZE:
CH
M1,
ND. 10-20; ZABRZE: UL. WOLNOŚCI 264, TEL. 32 2739083, PN.-PT. 10-18, SB. 9-14; ZABRZE: CH M1,
KALININGRAD:
UL.
SZKUBACZA 1,1, TEL.
TEL. 32
32 2752011,
2752011, PN.-SB.
PN.-SB. 9-21,
9-21, ND.
ND. 10-20;
10-20; ZAMOŚĆ:
ZAMOŚĆ: GALERIA
GALERIA TWIERDZA,
TWIERDZA,
UL.
SZKUBACZA
KALININGRAD:
PROSPEKT
7 (4012) 611100,
10-19,
WT.10-20;
10.30-19,
ŚR.-PT. 10-19,
SB.-ND.FOCUS
11-17 MALL
UL.
PRZEMYSŁOWA
10,MIRA
TEL.46,
84TEL.
6005000,
PN.-SB.PN.
9-21,
ND.
10-20;
ZIELONA
GÓRA:
FOCUS
MALL
UL.
PRZEMYSŁOWA
10,
TEL.
84
6005000,
PN.-SB.
9-21,
ND.
ZIELONA
GÓRA:
ZIELONA
GÓRA,UL.
UL.WROCŁAWSKA
WROCŁAWSKA17,
17,TEL.
TEL.68
683201122,
3201122,PN.-ND.
PN.-ND.9-21.
9-21.
ZIELONA
GÓRA,
BIAŁORUŚ:
BRZEŚĆ: UL. SOVETSKAYA 55/2, TEL. 375 333 228 888, PN.-PT. 10-19, SB. 11-17, ND. 11-16
KALININGRAD: PROSPEKT
PROSPEKT MIRA 46,
46, TEL.
TEL. +
+ 77 (4012)
(4012) 611100,
611100, PN.
PN. 10-19,
10-19, WT.
WT. 10.30-19,
10.30-19, ŚR.-PT.
ŚR.-PT. 10-19,
10-19,
KALININGRAD:
GRODNO: UL. KALYUCHINSKAYAMIRA
23, TEL. 375
152 620
720, PN.-PT.
10-19, SB. 11-15
SB.-ND.
11-17;
WILNO:
UL.
A.
SMETONOS
7A-14,
TEL.
+
370
(5)
2444333,
PN.-CZW.
9-18,
PT.
9-17.
SB.-ND. 11-17; WILNO: UL. A. SMETONOS 7A-14, TEL. + 370 (5) 2444333, PN.-CZW. 9-18, PT. 9-17.

INFOLINIA 801
801 989
989 000*
000*
INFOLINIA
TEL. 77 5412279, e-mail: sklep@itaka.pl, PN.-PT. 8-22, SB.-ND. 9-20

TEL. 77 5412279, e-mail: sklep@itaka.pl, PN.-PT. 8-22, SB.-ND. 9-20
*Koszttrzech
trzechminut
minutpołączenia
połączeniajest
jestrówny
równyjednej
jednejjednostce
jednostcetaryﬁ
taryﬁkacyjnej
kacyjnejiijest
jestzależny
zależnyod
odoperatora
operatora
*Koszt

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

