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Dalej, piękniej,
ciekawiej
A może polecieć na wakacje nieco dalej niż zwykle?
Zmienić kontynent, strefę klimatyczną i kulturę.
Spędzić cudowne chwile, patrząc na nowe widoki.
Oto kilka inspiracji…
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DOMINIKANA – PUERTO PLATA
Chcesz spędzić wczasy w raju? Leć na Dominikanę, a konkretnie na jej północ - Puerto Plata.
Czekają tam na Ciebie jedne z najpiękniejszych plaż na świecie o miękkim białym piasku,
z palmami kokosowymi chylącymi się wprost do szmaragdowej wody. Klimatu dopełnią karaibskie drinki i rozgwieżdżone noce po pełnych słońca dniach.

INDONEZJA – BALI
Bali ma wiele przydomków - wyspa artystów, wyspa świątyń, kraina szczęśliwości. Nic dziwnego, skoro zobaczysz na niej spektakularne krajobrazy, tarasy ryżowe, piaszczyste plaże,
turkusowe laguny, zabytki i artefakty inspirowane zarówno hinduizmem, jak i miejscowymi wierzeniami.

TANZANIA – ZANZIBAR
Kwintesencja doskonałego wypoczynku - najlepiej na plaży, pośród palm. Nazywany jest często
Wyspą Przypraw, pachnącą cynamonem, goździkami oraz pieprzem. Urzeka niesamowitą mieszanką kulturową, przyjemnym klimatem i mnóstwem atrakcji np. Stone Town - znajdujące się
na liście UNESCO. Po prostu trzeba tutaj być!

KENIA
Jeśli chcesz podziwiać niezapomniane zachody słońca, delektować się dziką przyrodą i zatańczyć z Masajami, to dobrze trafiłeś. Popijając kawę w jednym z parków w towarzystwie zwierząt, będziesz rozmyślał o krystalicznie czystej wodzie Oceanu Indyjskiego, wspaniałych plażach, malowniczych zakątkach starego miasta w Mombasie. Przygoda czeka!

MAURITIUS
Znajdziesz tu prawdziwy ocean egzotycznych doznań - począwszy od plaż, bajecznych lagun
i błękitu oceanu, a skończywszy na oszałamiającej przyrodzie i krajobrazach. Tutejsze wody
kuszą wieloma atrakcjami - skuś się wiec na nurkowanie, rejs katamaranem czy pływanie
z delfinami. Skosztuj pysznej herbaty na plantacji i zanurz się w wodach wodospadu.
Odpoczywaj i podziwiaj!

Polecamy również zwiedzanie

KUBY i MEKSYKU
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Zwiedzaj z Rainbow
Poznaj świat z wielu stron
Najpiękniejsze wspomnienia zostają z Tobą na całe życie.
Spacer po moście Karola w Pradze, bajeczne norweskie fiordy,
romantyczna Werona, czy tajemniczy Dubrownik.
W szerokiej ofercie Rainbow, każdy znajdzie i odkryje coś
dla siebie, bez względu na to, czy woli zabytki, krajobrazy,
czy odrobinę wypoczynku.

Ofertę wycieczek objazdowych po Europie i nie tylko
znajdziesz po drugiej stronie katalogu.
Zapytaj o pełną ofertę w biurze, lub sprawdź na R.pl
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Spis treści
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Dalej, piękniej, ciekawiej
Zwiedzaj z Rainbow
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Mauritius – Rajskie wakacje 7+7 dnI

Nasze oznaczenia
7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

WAKACJE 7+7 - imprezy dedykowane są wszystkim tym, którzy lubią zwiedzać
i wypoczywać. Program przewiduje 7 dni zwiedzania i 7 dni wypoczynku.

–› Zwiedzanie i wypoczynek
–› Tour Guide System
–› Lot bezpośredni

Idealne wycieczki dla tych którzy lubią zwiedzać i pragną
odrobiny odpoczynku przez kolejne dni. Decydując się na te
programy zwiedzasz i odpoczywasz przed powrotem do domu.

Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system
oprowadzania grup, umożliwiający Klientowi wygodny sposób zwiedzania.
Opis systemu w sekcji “Przeczytaj koniecznie”.
BEZPOŚREDNIO NA WAKACJE - przelot odbywa się bez przesiadek i międzylądowań,
nowoczesnym komfortowym samolotem Boeing 787 lub podobnym. Do wyboru
klasa ekonomiczna, premium i biznes.
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Afryka

Kenia

–› Wylot z: Warszawa, Katowice
–› Lot bezpośredni
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Informacje ogólne
Wiza
Do przekroczenia granicy kenijskiej przez
obywateli Polski konieczny jest paszport
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
powrotu z Kenii oraz wiza.

Uganda

Somalia

Czas
+ 2 godziny w stosunku do czasu polskiego.

Afryka

KENIA

Język urzędowy
Suahili, angielski.

Kenia
Jezioro Wiktorii
Nairobi

Waluta
W Kenii obowiązuje szyling kenijski (KSH)
dzielący się na 100 centów. Wwożenie
i wywożenie miejscowej waluty jest zabronione. 1 USD = ok. 95 KSH. Uwaga! Należy
zabierać tylko dolary wydane po 2006 r.

Park Narodowy
Serengeti
Park
Narodowy
Tsavo West

Malindi
Mombasa

Tanzania
Zanzibar

Elektryczność
Napięcie 220 - 240 V. Wtyczki typu angielskiego, wymagane są konwektory do
gniazdek.
Telefony
Za granicę najtaniej jest dzwonić po
zakupie i doładowaniu lokalnych kart
(koszt karty SIM ok. 100 KSH, wymagany
paszport).

Słońce nad Kilimandżaro chyli się ku zachodowi, w oddali słychać
ryk, a owinięty w tradycyjne szaty Masaj rozpala ognisko. Popijając
kawę rozmyślasz o krystalicznie czystej wodzie Oceanu Indyjskiego,
wspaniałych plażach, czy malowniczych zakątkach starego miasta
w Mombasie, gdzie czeka Cię spotkanie z kulturą Suahili. Marzenia?
Nie, tak wygląda Kenia.

Safari
Nasze wyobrażenia o parkach jest zwykle
różne od tego, co zastajemy na miejscu. Park
w wydaniu kenijskim to nie mały, ogrodzony
teren z alejkami i zwierzętami w niewoli, ale
ogromne połacie lądu (największe parki mają
pow. od 10 do 15 tys. km2), gdzie zwierzęta żyją
na wolności w swoim naturalnym środowisku.
Na terenie parków nie ma żadnej aktywności
ludzkiej, nie ma dróg i elektryczności (z wyjątkiem lodgy), a poruszać się można tylko minibusem lub jeepem po wyznaczonych szlakach.
Pod żadnym pozorem nie wolno wychodzić
z pojazdu. Minibusy to 6 lub 7-mio osobowe
vany z otwieranym dachem. Kierowca jest
jednocześnie przewodnikiem, zna doskonale
tereny parków, jak i posiada wiedzę na temat
zwierząt, które potrafi wytropić i nazwać. Minibusy nie są klimatyzowane. Stan dróg w Kenii
jest bardzo zły. Duża część to drogi gruntowe,
a te wyasfaltowane mają tyle dziur, że czasami
prędkość podróżowania spada do 20 km/h.
Zatem przejazdy mogą być męczące i uciążliwe, a minibusem będzie trzęsło i kołysało.
Safari odbywają się zwykle dwa razy dziennie,
w godzinach 06:00-08:00 i 16:00-18:00 (każde
ok. 30 km). Jest to najlepsza pora dnia do
obserwacji zwierząt gdyż w tym czasie, chcąc
Czy wiecie, że Afryka może się pochwalić nie
tylko „Wielką Piątką” zwierząt? Mało kto wie
o „Brzydkiej Piątce”, czyli o gnu, hienach,
guźcach, marabutach i sępach.

Szczepienia i zdrowie
Od turystów przyjeżdżających z Europy
nie są wymagane żadne obowiązkowe
szczepienia, jednak WHO zaleca szczepienia przeciw żółtej febrze, żółtaczce
zakaźnej typu A i B, błonicy, tężcowi oraz
polio. Na wybrzeżu Kenii, w okolicach
Mombasy występuje niewielkie zagrożenie
zarażenia malarią, warto profilaktycznie
zabrać środki antymalaryczne (prosimy
skontaktować się z lekarzem specjalistą,
który takie środki może przepisać). Przy
programach KTJ, KTS i KTZ obowiązkowe
jest szczepienie przeciwko żółtej febrze
(ze względu na przekroczenie granicy
kenijsko-tanzańskiej).

uniknąć upału, wychodzą one polować lub do
wodopoju.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach lub logdach,
transfery lotnisko-hotel-lotnisko, wyżywienie
zgodne z opisem wybranego hotelu, opiekę
polskiego rezydenta, ubezpieczenie TU Europa
(NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy kenijskiej (ok. 50 USD/os.), wycieczek lokalnych,
zwyczajowych napiwków, dodatkowych posiłków i napoi oraz innych wydatków własnych.
Uwaga! Od 01.01.2021 zmianie ulega sposób
wizowania w Kenii. Przed wylotem do Kenii
istnieje obowiązek uzyskania wizy tylko online
na stronie: www.evisa.go.ke .Osoby, które nie
zawizują się drogą elektroniczną i nie otrzymają dokumentu, nie zostaną wpuszczone na
pokład samolotu w Warszawie. O szczegółową
instrukcję wizowania prosimy pytać opiekunów rezerwacji.
Przed przylotem do Kenii należy zarejestrować
się i wypełnić ankietę online dostępną na
stronie: https://ears.health.go.ke/airline_registration/ Wzór wypełnienia wniosku dostępny
jest u opiekunów rezerwacji. Przylatując do
Kenii należy okazać negatywny wynik testu
RT PCR na COVID 19 zrobiony nie wcześniej niż
96 h przed przylotem (w laboratoriach certyfikowanych przez odpowiednie władze krajowe
i międzynarodowe oraz przetłumaczony na
język angielski).

Wyloty
Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow
na poszczególnych lotniskach na 2 godz.
przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot do Mombasy liniami czarterowymi z międzylądowaniem technicznym w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min.,
bez wysiadania z samolotu).

Średnie temperatury
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Kenia
Atrakcje i wycieczki
fakultatywne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Kilometry białego – delikatnego piasku nad
wybrzeżem Oceanu Indyjskiego, komfortowe hotele z bujnymi ogrodami oraz lokalną
architekturą, uśmiechnięci ludzie z zupełnie
odmienną, niż w Europie, kulturą, możliwość
obcowania z cudną przyrodą podczas safari oraz
wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na Was
podczas wakacji na kenijskim wybrzeżu.
Angelika Kaczmarek-Kuchar
Rezydent Rainbow
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Wycieczki fakultatywne
Safari dla klientów z Diani, Mombasy i Malindi
Tsavo East Safari (2 dni)
Park Narodowy Tsavo, to najstarszy park narodowy Kenii. Jest
niezwykle charakterystyczny, ze względu na czerwono-brunatny
kolor ziemi, który wyróżnia go na tle innych parków. W trakcie tej
dwudniowej wyprawy będziemy wypatrywać dzikich zwierząt:
żyraf, zebr, bawołów, antylop oraz gazeli, lwów, a przede wszystkim słynnych czerwonych słoni, które występują tylko tutaj!
W trakcie safari będziemy nocować w jednej z lodgy hotelowych,
położonych w samym sercu sawanny! Na sawannę wyjedziemy
aż trzykrotnie – o świcie, w ciągu dnia oraz na zachód słońca, co
umożliwi nam obserwowanie różnych zwierząt w ich naturalnym

środowisku. Posiłki będziemy jedli w miejscach z oszałamiającym
widokiem na sawannę, a w czasie wolnym będzie można podejść
do specjalnie przygotowanego punktu widokowego, skąd ukryci
przed wzrokiem zwierząt, będziemy mogli je podglądać z bliska.
Cena od 1029zł/os.; od 779 zł/dziecko 2-12 lat.
Safari Masai Mara (2- lub 3 dni)
Masai Mara to najsłynniejszy rezerwat dzikich zwierząt w Afryce!
Przez wielu uważany za najpiękniejszy i posiadający najwięcej gatunków zwierząt. Położony na płaskowyżu (około 1600 m.n.p.m)
urzeka rozległą sawanną z pojedynczymi akacjami oraz stadami
antylop, gazeli, zebr, żyraf, słoni oraz polującymi na roślinożerców
drapieżnikami takimi jak lwy, lamparty, gepardy, hieny, szakale
i wiele innych! Safari realizowane samolotem, co ułatwia przedo-

Afryka

Kenia

stanie się do parku i wydłuża czas, który spędzamy na sawannie.
Nocleg zapewniamy w luksusowej lodgy namiotowej, położonej
w zakolu rzeki, co umożliwia obserwację dzikich zwierząt. Cena
zawiera 3 posiłki, wodę pitną w busie, prywatnego kierowcę oraz
bilety lotnicze. Cena za safari z 1 noclegiem ok. 990 USD/os.; ok.
750 USD/dziecko 2-12 lat. Istnieje możliwość przedłużenia o dodatkowy nocleg (dopłata ok. 300 USD/os).
Prywatne safari specjalnie dla Ciebie
Jesteś zainteresowany indywidualnym poznawaniem Kenii i Tanzanii? Chcesz poznać inne parki narodowe lub zobaczyć słynne
Kilimandżaro? Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, od tego
roku, wprowadzamy możliwość stworzenia indywidualnego safari, skrojonego na miarę Państwa potrzeb. Zapraszamy do kontaktu z naszymi rezydentami, którzy stworzą dla Państwa specjalny
program safari. Nasi rezydenci, to ludzie z pasją, którzy z największą przyjemnością spełnią Państwa najskrytsze podróżnicze
marzenia. Cena prywatnego safari zależy od programu, wyboru
środka transportu (jeep lub minivan), miejsca zakwaterowania
i długości wyjazdu. Więcej informacji u rezydenta na miejscu.
Wioska Masajska
Autochtoniczna grupa etniczna zachwyciła swoją kulturą, obyczajami i kolorowymi strojami ludzi na całym świecie. Zamieszkują Kenię
i północą Tanzanię oraz żyją zgodnie z dawnymi obyczajami. Wiele
osób zakochało się w ich obyczajowości i gościnności. W trakcie
każdego z safari istnieje możliwość udania się do wioski masajskiej,
a w niej będzie można zobaczyć jak mieszkają, co jedzą, czym się
zajmują Masajowie. To doskonała okazja, by zrozumieć, czemu „Biała Masajka” zdecydowała się zostać w Afryce. Cena ok. 25 USD/os.

Wycieczki fakultatywne z Diani i Mombasy
Mombasa – miasto kontrastów
Mombasa to największe miasto riwiery kenijskiej, a także miejsce,
gdzie mieszają się kultury z całego świata! W trakcie spaceru po
mieście zobaczycie Państwo charakterystyczną starówkę z kolonialną zabudową, pierwszym hotelem na kontynencie afrykańskim oraz pierwszym „klubem gentelmanów”. Zwiedzicie
Państwo również wpisany na listę UNSECO Fort Jesus, charakterystyczne „ciosy Mombasy” postawione dla królowej Elżbiety,
a także lokalny targ, na którym będzie można zakupić aromatyczną kawę, herbatę, przyprawy oraz ręcznie robione pamiątki
z drewna. Cena od 169 zł/os.; od 119 zł/dziecko 2-12 lat.
Nurkowanie na wyspie Wasini
Wasini to malutka i bardzo urokliwa wyspa, znajdująca się na
Oceanie Indyjskim, na którą wybieramy się charakterystycznym
dla Kenii statkiem dhow. W trakcie rejsu będzie możliwość snurkowania i obserwowania bogatego podwodnego życia, pływania
razem z kolorowymi rybami, a także, przy odrobinie szczęścia,
będzie można się zapoznać z jedną z rodzin delfinów butlono-

sych. Wybrzeże wyspy Wasini jest idealnym fragmentem raju dla
wszystkich miłośników nurkowania i kąpieli słonecznych. Cena od
379 zł/os.; od 239 zł/dziecko 2-12 lat.
Park Hallera
Założony przez szwajcarskiego botanika park został stworzony
w miejscu zniszczonym kopalnię wapienia, potrzebnego lokalnej
cementowni. Haller zrekultywował teren, który teraz pokrywa się
gęstym lasem, gdzie założono ogród botaniczny i zoologiczny. Bogactwo roślinności i zwierząt pozwala w najlepszy sposób poznać
z bliska florę i faunę Kenii. Dodatkowymi atrakcjami jest możliwość
karmienia żyraf. Cena ok. 40 USD/os.; ok. 30 USD/dziecko 2-12.

Wycieczki fakultatywne z Malindi
„Piekielna kuchnia” oraz sanktuarium ptaków
Zaczniemy od zwiedzania lokalnej ptaszarni, w której znajdują
schronienia dziesiątki gatunki ptaków – orły, sokoły, sępy i sowy.
Sanktuarium zajmuje się osieroconymi ptakami, którym daje szanse na nowe życie. Dodatkowo, przewodnicy opiekują się również
krokodylami, żółwiami lądowymi, małpami, waranami i wieloma
innymi gatunkami zwierząt, które potrzebują ludzkiej pomocy. Następnie udamy się do Hell’s Kitchen, czyli piekielnej kuchni. Jest
to malowniczy kanion, zbudowany ze skał o różnych kolorach:
białym, żółtym oraz czerwonym. Kolorowa mozaika, charakterystyczne formacje skalne, a także temperatura z „piekła rodem”
spowoduje, że to wspaniałe miejsce na zawsze zostanie w Państwa
pamięci. Cena ok. 55 USD/os.; ok. 40 USD/dziecko 2-12 lat.
Morskie safari
Całodniowa wyprawa łódką przez ciepłe wody Oceanu Indyjskiego. Możliwość podziwiania tropikalnych ryb oraz odkrywania
podwodnego świata podczas nurkowania z maską i rurką w parku
morskim. Podczas wycieczki, na jednej z piaszczystych plaż, będzie serwowany lunch ze świeżymi owocami morza. Na pokładzie
statku napoje bezalkoholowe do Państwa dyspozycji. Cena od
369 zł/os.; od 199 zł/dziecko 2-12 lat.

Dla aktywnych
Nurkuj w Watamu
Morski Park Narodowy Watamu uznawany jest za jedno z najpiękniejszych miejsc do nurkowania wzdłuż całego wybrzeża Kenii.
Park ten wpisany jest na listę UNESCO. Niezwykłe miejsce, które
na pewno poruszy każdego, kto je odwiedzi!

Zwiedzanie
Przyroda
Mamba Village - coś dla wielbicieli krokodyli!
Mamba Village to farma krokodyli, znajdująca się w Nyali, nieopodal Mombasy. Odwiedzając farmę mamy możliwość zobaczenia
z bliska tych niezwykłych gadów.

Relaks
Odpocznij na Nyali Beach
Ta przepiękna plaża znajdująca się nieopodal Mombasy pokryta
jest śnieżnobiałym piaskiem, a krystalicznie czysta woda sprawia, że to miejsce jest niezwykłe. Wycieczki lokalne dla klientów
w Malindi

Gede - miasto małp, położone w środku afrykańskiego buszu XIV
wieczne arabskie miasto, które zostało opuszczone z nieznanych
przyczyn. Dziś przypomina scenografię do filmu o Indianie Jonesie.
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center,
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich
cenami jest dostępnych u naszych rezydentów.

Masai Mara
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Afryka

Kenia

Sandies Tropical Village – Malindi
Kategoria lokalna:

****

Elegancki, klimatyczny hotel o beztroskiej, wakacyjnej atmosferze i wysokim standardzie świadczonych usług. Ze względu na przestronne
pokoje oraz bogatą ofertę animacyjną polecamy zarówno rodzinom z dziećmi, jak również Gościom preferującym aktywny wypoczynek
z odrobiną luksusu. Plaża Silversand pokryta palmami kokosowymi pozwoli w pełni poczuć klimat egzotycznych wakacji!
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie
Hotel zbudowany jest w eleganckim wydaniu lokalnego stylu,
otoczony rozległym, zadbanym ogrodem z tropikalną roślinnością. Ok. 3 km do centrum Malindi z licznymi barami, sklepikami
i restauracjami. Do lotniska w Mombasie ok. 120 km.

Program sportowy i animacyjny

Bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży Silversand. Bezpłatne leżaki oraz ręczniki plażowe (wydawane na podstawie
karty hotelowej dostępnej w recepcji po uiszczeniu depozytu)
dostępne na terenie ogrodu hotelowego przy plaży.

Bogaty program animacyjny w języku angielskim lub włoskim
m.in.: pokazy, muzyka na żywo, wspólne gry i zabawy. Ponadto:
aerobik, siatkówka plażowa, piłka nożna na plaży, lekcje swahili,
tenis stołowy, bilard, rzutki, kajaki. Dla dzieci: gry i zabawy w mini
klubie. Za opłatą: sporty wodne na plaży (windsurfing, nurkowanie,
żeglarstwo itp.) oraz bogato wyposażone Dream SPA (thalassoterapia, dwa baseny z morską wodą, masaże, kosmetyka estetyczna).

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24h, przestronne lobby z salą telewizyjną, restauracja
główna Tropical, 4 bary: główny Tropical Jahazi (10:00-24:00),
bar przy plaży (10:00-17:00), disco bar (22:00-24:00). Goście
hotelu mogą korzystać z basenu zewnętrznego o nieregularnych
kształtach, z wydzieloną częścią dla dzieci oraz bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami kąpielowymi. Ponadto: przechowalnia bagażu, kantor, sklep z pamiątkami, pralnia.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby przy recepcji.
www.tropicalvillage.sandies-resorts.com

Plaża

Pokoje
Hotel posiada 109 pokoi o różnym standardzie rozmieszczonych
w jednopiętrowych budynkach. Przestronne i komfortowe 2-os.
pokoje superior, urządzone w tradycyjnym stylu Lamu, wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę, mini
lodówkę, bezpłatny sejf, telefon, balkon lub taras. Pokoje typu
deluxe są większe, z możliwością 2 dostawek w formie normalnego łóżka, dodatkowo posiadają mini bar objęty formułą AI.
Pokoje junior suite dodatkowo posiadają zaopatrzony mini bar
oraz możliwość zamówienia śniadania do pokoju (bezpłatna
usługa). Na zapytanie możliwość wstawienia bezpłatnie łóżeczka dla dziecka do 2 lat.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:30-10:00), lunche (13:00-14:30)
i obiadokolacje (20:00-21:30) w formie bogatego bufetu. Napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe, domowe wino
dostępne podczas posiłków oraz w godzinach otwarcia barów
10:00-24:00, inne napoje alkoholowe dostępne od 18:00 w barze
głównym przy plaży (przed godziną 18:00 dostępne za opłatą).
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Importowane napoje alkoholowe dostępne za dodatkową opłatą.
Hotel słynie z wyśmienitej włoskiej kuchni.

KOD IMPREZY: KEM CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Czerwiec od
5170
7349
Lipiec od
5020
6870
Sierpień od
4949
6720
Wrzesień od
4849
6680
Październik od
4920
6649
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4420
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
2870
Dopłata za pok. 1 os. od

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
7930
10599
8299
11020
8199
10870
8020
10770
7970
10599
5549
2899
800		

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: soboty

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4849 zł

Afryka

Kenia

Neptune Village Beach Resort & SPA – Galu
Kategoria lokalna:

****

Przyjemny hotel o wesołej, wakacyjnej atmosferze, wybudowany w tradycyjnym afrykańskim stylu, położony przy jednej z najpiękniejszych
plaż na południowym wybrzeżu. Polecamy rodzinom z dziećmi ze względu na bogate animacje oraz osobom nastawionym na aktywny
wypoczynek. Hotel bardzo lubiany przez naszych Gości.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Hotel otoczony przepięknym i dobrze utrzymanym tropikalnym
ogrodem, zbudowany w oryginalnym, afrykańskim stylu swahili.
Zlokalizowany na południowym wybrzeżu Mombasy, ok. 40 km
do centrum miasta i ok. 45 km od lotniska.

oraz wino. Przekąski w ciągu dnia (10:00-18:00) oraz napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane w barach (10:00-24:00).

Program sportowy i animacyjny

Hotel znajduje się bezpośrednio przy publicznej, szerokiej plaży
Galu z drobnym piaskiem. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe
dostępne bezpłatnie na terenie hotelowego ogrodu przy plaży.

Hotel oferuje bogaty program animacyjny, m.in.: zabawy sportowe, gimnastyka, przedstawienia, pokazy mody, dyskoteka czynna
do godz. 24:00 oraz afrykańskie wieczory tematyczne. Ponadto:
kort tenisowy, siatkówka plażowa, łucznictwo, tenis stołowy, rzutki. Dla dzieci mini klub (4-12 lat). Dodatkowo płatne: centrum SPA,
fryzjer, sporty wodne na plaży.

Do dyspozycji gości

Internet

Recepcja 24 h, 4 restauracje: główna, a’la carte włoska i a’la carte
hinduska (bezpłatne-wymagana wcześniejsza rezerwacja) oraz
a’la carte serwującą owoce morza w porze kolacji (wymagana
rezerwacja, płatna dodatkowo), kawiarnia przy basenie serwująca ciepłe napoje i przekąski, a także 2 bary: główny oraz przy
basenie serwujące napoje bezalkoholowe, lokalne alkoholowe, piwo, koktajle. Goście mogą korzystać z basenu ze słodką
wodą z wydzieloną częścią dla dzieci; leżaki, parasole i ręczniki
kąpielowe dostępne bezpłatnie przy basenie. Ponadto: sala
telewizyjna oraz sklep z pamiątkami. Goście mogą swobodnie
przemieszczać się między hotelem Neptune Paradise oraz Neptune Village Beach Resort & SPA (animacje) i korzystać z barów
oraz restuaracji.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych hotelu.
www.neptunehotels.com

Plaża

Pokoje
Hotel posiada 165 pokoi superior o pow. ok. 27 m² dla max. 3 os.
dorosłych, położonych w tradycyjnych 1-piętrowych domkach
makuti (4 pokoje w jednym budynku). Wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną
klimatyzację, TV Sat., bezpłatny sejf, serwis do przygotowywania
kawy i herbaty, moskitierę (na zapytanie w recepcji), balkon lub
taras. Na zapytanie i w miarę dostępności możliwość wstawienia
mini lodówki. Za dopłatą dostępne pokoje: superior ocean front
w pierwszym rzędzie od strony basenu z częściowym widokiem
na ocean. Pokoje 4-osobowe na potwierdzenie.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (07:00-09:30), lunche (12:30-14:30) oraz
obiadokolacje (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej. Do posiłków podawane są: soki, kawa, herbata, lokalne piwo

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Czerwiec od
4620
6749
Lipiec od
5120
7149
Sierpień od
5020
6970
Wrzesień od
4899
6899
Październik od
4999
6670
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4370
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
2720
Dopłata za pok. 1 os. od

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
7649
10699
8449
11499
8299
11199
8099
11099
8049
11570
5870
2780
779		

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: soboty

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4620 zł
11

Afryka

Kenia

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort – Diani Beach
Kategoria lokalna:

****

Stylowy hotel położony tuż przy słynącej ze swojego piękna plaży Diani. Zaletą hotelu są klimatycznie urządzone pokoje oraz dobre
jedzenie. Hotel polecamy głównie osobom pragnącym wypoczywać w atmosferze relaksu i spokoju, ciesząc się pięknymi widokami.
Przy plaży

We dwoje

Położenie
Ten stylowy hotel, zbudowany w oryginalnym stylu swahili, położony jest tuż przy urokliwej plaży Diani, w cichym i spokojnym
otoczeniu palm i baobabów. Hotel składa się z kilkunastu 1- piętrowych budynków otoczonych zadbanym, tropikalnym ogrodem. Do centrum niewielkiej miejscowości Ukunda ok. 4 km, do
centrum Mombasy ok. 45 km. Do lotniska w Mombasie ok. 55 km.

Program sportowy i animacyjny
Hotel oferuje codzienne animacje w wersji soft. Ponadto: 2 oświetlone korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, plażowa piłka
nożna, bilard, tenis stołowy. Do centrum sportów wodnych ok.
5 km (katamaran, windsurfing, kajaki - za dodatkową opłatą).

Plaża

Internet

Hotel położony przy jednej z najpiękniejszych plaż w Kenii – Diani Beach. Szeroka, z drobnym, białym piaskiem oraz łagodnym
zejściem do oceanu, otoczona jest palmami dając wytchnienie
w upalne, słoneczne dni. Leżaki, parasole i ręczniki przy hotelowej
części plaży dostępne bezpłatnie.

Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby, restauracji i w pokojach.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: główna i a’la carte serwująca owoce morza i ryby położona przy basenie (płatna
dodatkowo), bar główny Sultans Lounge, Dhow Bar przy plaży
(10:00-18:00) oraz bar przy basenie. Ponadto: basen główny
oraz 3 mniejsze baseny na terenie ogrodu (oczka wodne), leżaki,
parasole i ręczniki kąpielowe dostępne bezpłatnie przy basenie.
Płatne dodatkowo: mini kantor w recepcji, sala konferencyjna,
sklep z pamiątkami, mini SPA.

Pokoje
Hotel posiada 100 pokoi położonych w dwupoziomowych bungalowach, w których mieści się od 2 do 5 pokoi, każdy z oddzielnym
wejściem. Eleganckie pokoje standardowe (typu Club) urządzone
w afrykańskim stylu, o pow. ok. 30 m2, dla max 3 os. dorosłych,
wyposażone są w: łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, wiatrak, moskitierę, TV Sat.,
telefon, sejf, balkon lub taras z widokiem na ogród. Za dopłatą
pokoje z częściowym widokiem na ocean. Pokoje z widokiem na
ocean na potwierdzenie.

Wyżywienie
Śniadania w formie bufetu (06:30-10:00) i obiadokolacje (19:3022:00) serwowanae do stolika (do wyboru z 5 daniowego menu)
lub w formie bufetu (w zależności od obłożenia hotelu). W godzinach 16:00-17:00 herbata i przekąski w cenie. Za dopłatą opcja
Full Board (dodatkowo lunche w formie bufetu lub serwowane
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do stolika w zależności od obłożenia hotelu, w godzinach 12:3014:30). Napoje dodatkowo płatne.

Kategoria lokalna: ****
www.jacarandahotels.com

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Czerwiec od
4399
5920
Lipiec od
4420
6049
Sierpień od
5299
6999
Wrzesień od
4670
6399
Październik od
4749
6380
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4370
Cena za dziecko (2-4 lat) już od
2749
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata do 3 posiłków od
525

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
7470
9870
7599
10299
9070
11899
8020
10949
7970
10770
5599
2799
1450		
1050

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: soboty

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4399 zł

Afryka

Kenia

Papillon Lagoon Reef – Diani
Kategoria lokalna:

***+

+

Przyjemny hotel, którego głównym atutem jest położenie przy pięknej, szerokiej plaży Diani z drobnym, białym piaskiem. Goście szczególnie
cenią hotel za bardzo dobrą kuchnię, piękny ogród oraz atmosferę, która sprzyja relaksowi. Polecamy zarówno parom jak i rodzinom
z dziećmi ze względu na przestronne pokoje oraz bogate animacje. Bardzo dobra oferta w atrakcyjnej cenie.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Hotel położony jest na południowym wybrzeżu Mombasy, otoczony zadbanym ogrodem z pięknymi palmami i zjawiskowymi,
wiekowymi baobabami, z których największy ma ponad 500 lat.
Hotel zbudowany jest w lokalnym stylu swahili, składa się z kilku
dwupiętrowych budynków rozmieszczonych na terenie ogrodu
i przy plaży. Do lotniska w Mombasie ok. 47 km.

Hotel prowadzi dzienny i wieczorny program animacyjny: zajęcia
sportowe, siatkówka plażowa, fitness, zumba, badminton, gry
i zabawy w wodzie. 2 korty tenisowe o twardej nawierzchni (brak
oświetlenia, sprzęt w cenie), dyskoteka 6 razy w tyg. Ponadto:
plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, rzutki i bilard. Za dodatkową
opłatą: siłownia ok. 4 EUR/dzień, sporty wodne, nurkowanie, rejsy
łodzią ze szklanym dnem, łowienie ryb.

Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej, białej plaży Diani,
uznawanej za najpiękniejszą w okolicy. Bezpłatne leżaki wśród
palm na terenie ogrodu przy plaży.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi w lobby i sali telewizyjnej.
www.rexresorts.com

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 2 restauracje: główna Baobab ze
stolikami wewnątrz i na tarasie (dania kuchni lokalnej oraz międzynarodowej) oraz restauracja Bistro przy basenie serwująca śniadania, lunche, dania z grilla i przekąski. 2 bary: przy basenie (10:0018:00) i przy plaży (18:00-24:00). Goście mogą korzystać z basenu
zewnętrznego oraz brodzika dla dzieci, otoczonym tarasem słonecznym z bezpłatnymi ręcznikami i leżakami. Ponadto: kantor,
sklep z pamiątkami, fryzjer, salon piękności (płatne dodatkowo).

Pokoje
Hotel dysponuje 150 pokojami o różnym standardzie, urządzonymi w typowym afrykańskim stylu. Pokoje standardowe typu Garden dla maksymalnie 3 os. dorosłych, wyposażone są w: łazienkę
z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, klimatyzację (od
17:00 do 09:00), wiatrak, moskitierę (na zapytanie w recepcji),
telefon, płatny sejf, balkon lub taras z widokiem na ogród. Pokoje
z bezpośrednim widokiem na plażę, dla max. 2 os. dorosłych i 1
dziecka (do 3 lat), dodatkowo posiadają mini lodówkę, TV Sat.,
zastaw do parzenia kawy i herbaty. Pokoje rodzinne ok. 39 m2,
jednopomieszczeniowe, dla max. 4 os. dorosłych, wyposażone
są jak pokoje Garden, posiadają 2 łazienki.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje w formie bogatego
bufetu. Podwieczorek w godz. 16:00-17:00. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach otwarcia barów (10:0024:00). Raz w tygodniu dania z grilla z muzyką na żywo. Za dodatkową opłatą: dania z karty oraz importowane napoje alkoholowe.

KOD IMPREZY: KEN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Lipiec od
4780
6499
Sierpień od
4649
6149
Wrzesień od
4449
5970
Październik od
4580
5920
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4330
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
3520
Dopłata za pok. 1 os. od

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
7849
10599
7770
10020
7470
9799
7399
10299
5470
4280
600		

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: soboty

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4449 zł
13

Afryka

Kenia

Kenia – Powitanie z Afryką

9

dni

•

lub

16

dni

W programie: majestatyczne Kilimandżaro wyłaniające się zza chmur – Dach Afryki
zachwycające safari – najpiękniejsze zwierzęta kontynentu,
wraz z królem zwierząt – lwem!
Tsavo West - jeden z największy Parków Narodowych w Kenii
Źródła Mzima – z wizytą u hipopotamów
i krokodyli
czarny diabeł Shetani
plaże nad Oceanem Indyjskim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

•

••

•
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–› Wyloty z: Warszawa, Katowice

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka na poszczególnych lotniskach przy stanowisku odpraw Rainbow na
2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Międzylądowanie techniczne w Egipcie lub na
Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mombasie. Po odprawie paszportowo - wizowej powitanie przez rezydentów na lotnisku i transfer
do wybranego hotelu.

Dzień 2-4 Pobyt w wybranym hotelu na
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możliwość skorzystania z wycieczek lokalnych.
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów) wykwaterowanie z hotelu
i przejazd minibusem do Parku Narodowego
Tsavo West (ok. 250 km - ok. 5 godz. z Mombasy
Północnej i ok. 7 godz. z Mombasy Południowej
i Malindi). Pierwsze safari rozpoczniemy już po
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przekroczeniu bramy parku. Jego teren pokrywa
busz i gaje akacjowe, które zamieszkuje setki dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy gnu
i żyrafy, a nawet lamparty i nosorożce. Lunch, a następnie popołudniowe safari i obserwacja zwierząt
w jednym z największych Parków Narodowych
Afryki, gdzie spotkać można przeogromne stada
migrujących ptaków, a także tzw. czerwone słonie
z Tsavo. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
w lodgy w Tsavo. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 6 Po wczesnym śniadaniu transfer minibusem do Parku Narodowego Amboseli (ok.
250 km - ok. 6 godz.). Po drodze na safari zobaczymy malownicze Źródła Mzima - dwa oczka
wodne połączone ze sobą kaskadami, z rezydującymi tu na stałe hipopotamami i krokodylami,
a także ogromny zastygły wylew czarnej lawy
- Shetani. Z Parku Amboseli rozciąga się przepiękny widok na majestatyczny “dach Afryki”
- Kilimandżaro. Sam szczyt można zobaczyć
najczęściej tylko wcześnie rano i przed zachodem słońca, przez pozostałą część dnia jest on
zwykle przysłonięty chmurami. Lunch, a następ-

nie safari w parku, znanym przede wszystkim
jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać
także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy,
antylopy, bawoły i żyrafy. Dla chętnych wizyta
w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.), w programie zwiedzanie domków pasterzy, masajskie
tańce i zwyczaje, możliwość zakupu rękodzieła
Masajów. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Amboseli. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu poranne safari w Parku Narodowym Amboseli, a następnie
wyjazd w kierunku Mombasy (Trasa ok. 475 km).
W godzinach wieczornych przyjazd do Mombasy, a następnie zakwaterowanie i obiadokolacja
w hotelu *** w Mombasie (Hotel Reef/Mombasa
Beach lub podobny skromny hotel). W tym dniu
lunch płatny dodatkowo.
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoi:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu
Oceanu Indyjskiego.
• Klienci powracający do Polski - czas wolny,
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możliwość korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury hotelu (w cenie śniadanie, pozostałe
świadczenia płatne dodatkowo). Po południu
transfer na lotnisko w Mombasie
i wylot samolotem czarterowym
do Polski.
Dzień 9 Międzylądowanie techniczne w Egipcie
lub na Cyprze (ok. 45 min.,
bez wysiadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 1350 km.
Uwagi! Kolejność realizacji
punktów programu może ulec
zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Mombasa - 4 rozpoczęte doby hotelowe, zakwaterowanie w hotelu wybranym z oferty
„Wypoczynek w Kenii”. 1 (ostatnia) doba hotelowa w hotelu *** (Hotel Reef/ Mombasa Beach
lub podobny skromny hotel).
Safari - 2 rozpoczęte doby hotelowe w tzw.
lodgach (często namiotowe) - wygodne, często budowane w lokalnym stylu hotele kategorii
***. Położone bezpośrednio na terenach parków
narodowych lub w ich pobliżu, bardzo często
z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju. Lodge często budowane
są przy wodopojach, gdzie zwłaszcza wieczorami gromadzą się zwierzęta. Pokoje: skromnie
wyposażone pokoje z łazienkami (bez klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki.
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika. Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja,
bar oraz często ogród, basen i sklepik z pamiątkami. W niektórych lodgach prąd i ciepła woda
dostępna jest tylko w określonych godzinach.
Przy płatności kartą w lodgach doliczane jest
5% do wartości rachunku.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłużenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczętych dób hotelowych) w Mombasie lub Malindi.
Opisy hoteli w sekcji Wypoczynek Kenia. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych
dób hotelowych lub za dopłatą 14 rozpoczętych
dób hotelowych) w hotelach i lodgach ***, przejazdy minibusami, transfery lotnisko-hotel-lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej
opieki), wyżywienie jak w programie i opisach
hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie,
opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba

na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas
safari (1 osoba na busa, j. angielski), program
turystyczny j.w., ubezpieczenie TU
Europa (NNW, KL, Assistance
i bagaż).
Cena podstawowa nie
obejmuje: opłat za wstępy
do parków narodowych,
opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników
lokalnych (łącznie koszt
uczestnictwa w programie ok.
195 USD/os., płatny pilotowi jako
pakiet). Nie obejmuje: napiwków dla
bagażowych i kelnerów, dodatkowych posiłków
i napoi, wydatków osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej (procedura wizowa wg.
aktualnych przepisów, koszt ok. 50 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenijskiej przez obywateli Polski konieczny jest
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od
daty powrotu z Kenii oraz wiza. Od 01.01.2021
zmianie ulega sposób wizowania w Kenii. Przed
wylotem do Kenii istnieje obowiązek uzyskania
wizy tylko online na stronie: www.evisa.go.ke.
Osoby, które nie zawizują się drogą elektroniczną i nie otrzymają dokumentu, nie zostaną
wpuszczone na pokład samolotu w Warszawie.
O szczegółową instrukcję wizowania prosimy
pytać opiekunów rezerwacji.
Uwaga! Dzieci do 16 roku życia są zwolnione
z obowiązku wizowego pod warunkiem, że
podróżują z opiekunami prawnymi.
Zdrowie. Dotyczy obowiązku wypełnienia
formularza zdrowotnego i posiadania kodu QR
przed przylotem do Kenii. Przed przylotem do
Kenii należy zarejestrować się i wypełnić ankietę
online dostępną na stronie: https://ears.health.
go.ke/airline_registration/ Wzór wypełnienia
wniosku dostępny jest u opiekunów rezerwacji.
Przylatując do Kenii należy okazać negatywny
wynik testu RT PCR na COVID 19 zrobiony nie
wcześniej niż 96 h przed przylotem (w laboratoriach certyfikowanych przez odpowiednie
władze krajowe i międzynarodowe oraz przetłumaczony na język angielski).
Porady ogólne. Na safari należy zabrać
elastyczną torbę a nie sztywną walizkę. Po
przylocie istnieje możliwość przepakowania
bagaży i pozostawienia części bagażu w hotelu
w Mombasie. Pozostawione bagaże są odbierane przez Klientów po powrocie z safari lub

rozwożone do hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to zgłosić pilotowi w czasie safari). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które
będą chroniły twarz przed kurzem i wiatrem.
Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny
i krem z wysokim filtrem. Jeśli chodzi o ubiór,
to temperatura w ciągu dnia jest zmienna (rano
i wieczorem chłodno, a w ciągu dnia gorąco).
Dlatego sugerujemy zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, które również stanowić będą
dodatkową ochronę przed insektami. W dniu
safari sugerujemy nie używać perfum oraz nie
zakładać ubrań w kolorze granatowym, co może
przyciągnąć insekty. Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są słabo oświetlone) oraz
repelentów na komary. Na terenach parków
Powitanie z Afryką to pierwszy krok
do zakochania się w Czarnym lądzie.
Będziemy razem szukać nosorożca
i lamparta w Tsavo West. Zobaczymy
stada słoni i zrobimy fotkę z Kilimandżaro w Amboseli. Zapraszam
do Kenii.
Borys Litwiniec
Pilot wycieczek Rainbow

telefony komórkowe często nie mają zasięgu.
W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle
drogi) jednak często zdarzają się także awarie
telefonów stacjonarnych. Należy zabrać tylko
dolary wydane po 2006 r.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Czerwiec od
4899
8520
Lipiec od
5330
9199
Sierpień od
5599
9949
Wrzesień od
4949
8899
Październik od
5049
8849
Cena za os. dorosłą na dost. już od 5199
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
4449
Dopłata za pok. 1 os. od
1221
Dopłata do trzech posiłków od
315

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Sandies Tropical Village
****

od 1670 zł

Neptune Paradise Beach
Resort & SPA ****

od 2149 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: KSS
CENA OD

4899 zł
15
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Kenijskie Trio

9

dni

• •

lub

16

dni

•

W programie: najbardziej charakterystyczne zwierzęta Kenii – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy
Dach Afryki – Kilimandżaro
Tsavo West –
baobaby, słonie i żyrafy
Źródła Mzima
wylew lawy Shetani
Tsavo East – największy park w Kenii
plaże nad Oceanem Indyjskim
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

•

•

•
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–› Wyloty z: Warszawa, Katowice
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–› Lot bezpośredni

Dzień 1 Zbiórka na poszczególnych lotniskach przy stanowisku odpraw Rainbow na
2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Międzylądowanie techniczne (w Egipcie lub na
Cyprze, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu).
Wieczorem przylot na lotnisko Moi w Mombasie.
Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie
przez rezydentów na lotnisku i transfer do hotelu *** (Reef Hotel lub podobny skromny hotel).
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów)przejazd minibusem do
Parku Narodowego Tsavo West (ok. 250 km ok. 5 godz. z Mombasy Północnej i ok. 7 godz.
z Mombasy Południowej i Malindi). Pierwsze safari rozpoczniemy już po przekroczeniu bramy
parku. Jego teren pokrywa busz i gaje akacjowe,
które zamieszkuje tysiące dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy gnu i żyrafy, a nawet
lamparty. Lunch, a następnie popołudniowe
safari i obserwacja zwierząt w jednym z największych Parków Narodowych w Kenii, gdzie
spotkać można przeogromne stada migrujących
ptaków, a także tzw. czerwone słonie z Tsavo.

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w lodgy w Tsavo. (Trasa ok. 280 km).
Dzień 3 Po wczesnym śniadaniu przejazd
minibusem do Parku Narodowego Amboseli
(ok. 250 km - ok. 6 godz.). Po drodze na safari,
zobaczymy malownicze Źródła Mzima - dwa
oczka wodne połączone ze sobą kaskadami,
z rezydującymi tu na stałe hipopotamami
i krokodylami, a także ogromny zastygły wylew czarnej lawy - Shetani. Z Parku Amboseli
rozciąga się przepiękny widok na majestatyczny
“dach Afryki” - Kilimandżaro. Sam szczyt można
zobaczyć najczęściej tylko wcześnie rano i przed
zachodem słońca, przez pozostałą część dnia
jest on zwykle przysłonięty chmurami. Lunch,
a następnie safari w parku, znanym przede
wszystkim jako „kraina słoni”, ale często można tu spotkać także inne zwierzęta m.in.: lwy,
hieny, gepardy, antylopy, bawoły i żyrafy. Dla
chętnych wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/
os.), w programie zwiedzanie domów pasterzy,
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu
rękodzieła Masajów. Obiadokolacja i nocleg
w lodgy w ok. Amboseli. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 4 Po śniadaniu transfer do Parku
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Narodowego Tsavo East (ok. 315 km - ok. 5,5
godz.). Po drodze poranne safari, a następnie
przyjazd do lodgy na lunch. Czas wolny, a popołudniu rozpoczniemy safari w jednym z największych Parków Narodowych Afryki: ponad
14 tys. km2 sawanny i niesamowitych lasów akacjowych, ponadto setki dzikich zwierząt: słonie,
lwy, bawoły, antylopy kudu i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Tsavo East. (Trasa
ok. 375 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu, safari
w parku Tsavo East, a następnie wyjazd w kierunku Mombasy (lunch płatny dodatkowo).
(Trasa ok. 370 km). W godzinach popołudniowych przyjazd do wybranego hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6-7 Pobyt w wybranym hotelu na
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na
wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne. Możliwość skorzystania z wycieczek lokalnych.
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoi:
- Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu
Oceanu Indyjskiego.
- Klienci powracający do Polski - czas wolny,
a następnie transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Dzień 9 Międzylądowanie techniczne
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 1600 km.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.
Safari - 3 rozpoczęte doby hotelowe w tzw.
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośrednio na terenach parków narodowych lub w ich

pobliżu, bardzo często z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju.
Lodge często budowane są przy wodopojach,
gdzie zwłaszcza wieczorami gromadzą się
zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. Pokoje:
skromnie wyposażone pokoje z łazienkami (bez
klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki.
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika.
Do dyspozycji gości: recepcja, restauracja, bar
oraz często ogród, basen i sklepik z pamiątkami. W niektórych lodgach prąd i ciepła woda
dostępna jest tylko w określonych godzinach.
Przy płatności kartą w lodgach doliczane jest 5%
do wartości rachunku.
Mombasa - 3 rozpoczęte doby hotelowe, zakwaterowanie w hotelu wybranym z oferty
„Wypoczynek w Kenii”. 1 (pierwsza) doba hotelowa w hotelu *** (Hotel Reef/ Mombasa Beach
lub podobny skromny hotel). Brak możliwości
dopłaty do ostatniej doby po safari w innym
hotelu.
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłużenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczętych dób hotelowych) w Mombasie lub Malindi.
Opisy hoteli w sekcji Wypoczynek Kenia. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 rozpoczętych
dób hotelowych lub za dopłatą 14 rozpoczętych
dób hotelowych) w hotelach i lodgach ***, przejazdy minibusami, transfery lotnisko - hotel lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej
opieki), wyżywienie jak w programie i opisach
hoteli, opiekę polskiego rezydenta w Mombasie,
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opiekę polskiego pilota podczas safari (1 osoba
na grupę, przesiada się pomiędzy busami) oraz
miejscowego kierowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba na busa, j. angielski), program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW,
KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za
wstępy do parków narodowych, opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników lokalnych
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok.
280 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Nie
obejmuje: napiwków dla bagażowych i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków
osobistych, wycieczek lokalnych, wizy kenijskiej
(procedura wizowa wg. aktualnych przepisów;
koszt ok. 50 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenijskiej przez obywateli Polski konieczny jest
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
powrotu z Kenii oraz wiza.
Od 01.01.2021 zmianie ulega sposób wizowania
w Kenii. Przed wylotem do Kenii istnieje obowiązek uzyskania wizy tylko online na stronie:
www.evisa.go.ke .Osoby, które nie zawizują się
drogą elektroniczną i nie otrzymają dokumentu, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu
w Warszawie. O szczegółową instrukcję wizowania prosimy pytać opiekunów rezerwacji.
Uwaga! Dzieci do 16 roku życia są zwolnione
z obowiązku wizowego pod warunkiem, że podróżują z opiekunami prawnymi.
Zdrowie. Dotyczy obowiązku wypełnienia
formularza zdrowotnego i posiadania kodu QR
przed przylotem do Kenii. Przed przylotem do
Kenii należy zarejestrować się i wypełnić ankietę
online dostępną na stronie: https://ears.health.
go.ke/airline_registration/ Wzór wypełnienia
wniosku dostępny jest u opiekunów rezerwacji.
Przylatując do Kenii należy okazać negatywny
wynik testu RT PCR na COVID 19 zrobiony nie
wcześniej niż 96 h przed przylotem (w laboratoriach certyfikowanych przez odpowiednie
władze krajowe i międzynarodowe oraz przetłumaczony na język angielski).
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastyczną torbę, a nie sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepakowania bagaży
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są odbierane przez
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to
zgłosić pilotowi przed safari). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą chroniły twarz

przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem.
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu
dnia jest zmienna (rano i wieczorem chłodno,
a w ciągu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy
zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, które
również stanowić będą dodatkową ochronę
przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym, co może przyciągnąć insekty.
Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary.
Na terenach parków telefony komórkowe często
nie mają zasięgu. W recepcji do dyspozycji telefon, płatny (zwykle drogi) jednak często zdarzają się także awarie telefonów stacjonarnych.
Należy zabrać tylko dolary wydane po 2006 r.
Pełna ofert wycieczek do Kenii
i Tanzanii z przedłużeniem pobytu
w Mombasie dostępna na stronie R.pl

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Czerwiec od
5049
9070
Lipiec od
5149
9199
Sierpień od
5549
9899
Wrzesień od
5249
9349
Październik od
5299
9299
Cena za os. dorosłą na dost. już od 5399
Cena za dziecko (2-6 lat) już od
4299
Dopłata za pok. 1 os. od
950
Dopłata do 3 posiłków od
240

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Sandies Tropical Village
****

od 1670 zł

Neptune Paradise Beach
Resort & SPA ****

od 2149 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: KST
CENA OD

5049 zł
17

Afryka

Kenia

Kenia Classic

9

dni

•

lub

16

dni

•

W programie: symbole afrykańskiej sawanny – słonie, żyrafy, zebry, antylopy i lwy Dach Afryki – majestatyczne Kilimandżaro rezerwat Masai Mara
Jezioro Nakuru – z wizytą u flamingów i nosorożca białego stolica Kenii – Nairobi i historia Karen Blixen plaże nad Oceanem Indyjskim
przelot Nairobi-Mombasa w cenie
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu w: Mombasie lub Malindi

••

•

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa, Katowice

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni

Chcąc poznać Kenię w różnych barwach, od wybrzeża przez sawannę,
aż do najbogatszych dzielnic Nairobi, warto wybrać się na program
Kenia Classic.
Jest to również niepowtarzalna
szansa, by na własne oczy zobaczyć
słynną Wielką Piątkę, odpocząć
wśród zieleni sawanny i cieszyć się
promieniami afrykańskiego słońca.
To tutaj można odczuć Kenię wszystkimi zmysłami.
Marta Kulikowska
Pilot wycieczek Rainbow

Uganda

Jezioro
Wiktorii

Park
Narodowy
Masai Mara

Park Narodowy
Lake Nakuru

KENIA

Nairobi

P.N.
Amboseli
Tanzania
Mombasa

18

Somalia

Dzień 1 Zbiórka na poszczególnych lotniskach przy stanowisku odpraw Rainbow na
2 godz. przed wylotem samolotu. Aktualne
rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady.
Międzylądowanie techniczne (na Cyprze lub
w Egipcie, ok. 45 min., bez wysiadania z samolotu). Wieczorem przylot na lotnisko Moi
w Mombasie. Po odprawie paszportowo-wizowej powitanie przez rezydentów na lotnisku
i transfer do hotelu *** (Reef Hotel lub podobny
skromny hotel). Późna kolacja i nocleg.
Dzień 2 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów) przejazd mikrobusem do
Parku Narodowego Amboseli (ok. 440 km - od
ok. 7-8 godz., w porze deszczowej do ok. 10
godz.), z którego rozciąga się piękny widok na
majestatyczny “dach Afryki” - Kilimandżaro.
Sam szczyt można zobaczyć najczęściej tylko
wcześnie rano i przed zachodem słońca, przez
pozostałą cześć dnia jest on zwykle przysłonięty
chmurami. Lunch, a następnie safari w parku,
znanym przede wszystkim jako „kraina słoni”,
ale często można tu spotkać także inne zwierzęta m.in.: lwy, hieny, gepardy, antylopy, bawoły
i żyrafy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Amboseli. (Trasa ok. 495 km).
Dzień 3 Wcześnie rano safari w parku
Amboseli. Powrót na śniadanie i czas wolny.
Po południu kolejne safari oraz dla chętnych
wizyta w wiosce Masajów (ok. 25 USD/os.),
w programie zwiedzanie domków pasterzy,
masajskie tańce i zwyczaje, możliwość zakupu
rękodzieła Masajów (możliwe jedno długie safari w zależności od położenia lodgy). Lunch,
obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Amboseli.
(Trasa ok. 120 km).
Dzień 4 Po wczesnym śniadaniu (możliwe
w formie pakietów) przejazd do Parku Narodowego Lake Nakuru (ok. 300 km - ok. 6 godz.),
położonego w ogromnej geologicznej niecce
zwanej Wielkim Rowem Afrykańskim, który
ciągnie się od doliny rzeki Jordan na Bliskim
Wschodzie przez Kenię, Tanzanię, aż do Mozambiku, a jego dno położone jest miejscami poniżej
poziomu morza. Po południu zwiedzanie parku
zamieszkałego m.in. przez: nosorożce białe, ży-

Afryka

Kenia

7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

rafy Rothschilda, zebry, bawoły, gazele i pelikany. Lunch, obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok.
Lake Nakuru. (Trasa ok. 450 km).
Dzień 5 Po wczesnym śniadaniu przejazd
(ok. 320 km - ok. 5,5 godz.) do położonego na
płaskowyżu (ok. 1600 m n.p.m.) Masai Mara,
najsłynniejszego rezerwatu dzikich zwierząt
w Afryce, który wraz z przyległym Serengeti (w
Tanzanii) uważany jest za najpiękniejszy park na
świecie. Masai Mara to głównie płaska sawanna
z rzadkimi drzewami i stadami antylop, gazeli,
zebr, słoni, żyraf oraz polującymi na nie drapieżnikami, takimi jak lwy, lamparty, gepardy, hieny
czy szakale. Po drodze możliwość odbycia rejsu
łodziami po jeziorze Naivasha, słynącego z przepięknych krajobrazów, gdzie podziwiać można
stada hipopotamów (koszt. ok 25 USD/os.).
Przyjazd do lodgy i lunch. Popołudniowe safari
w parku. Wieczorem obiadokolacja i nocleg
w lodgy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 345 km).
Dzień 6 Wcześnie rano safari w Masai Mara.
Powrót do lodgy na śniadanie, lunch i czas
wolny. Po południu kolejne safari w rezerwacie.
Możliwe jedno długie safari (w zależności od
położenia lodgy) - wyjazd po śniadaniu, lunch
możliwy w formie pakietów, po południu czas
na relaks w lodgy. Obiadokolacja i nocleg w lodgy w ok. Masai Mara. (Trasa ok. 70 km). W tym
dniu dla chętnych (koszt ok. 450 USD/os.) możliwość odbycia porannego lotu balonem nad
Masai Marą (o świcie) a następnie ekskluzywne śniadanie na sawannie w otoczeniu dzikiej
przyrody i pięknych krajobrazów rezerwatu! Po
drodze (przed i po locie balonem) możliwość
obserwowania dzikich zwierząt z samochodu.
Dzień 7 Po wczesnym śniadaniu transfer
do Nairobi (ok. 280 km - ok. 5 godz.) na lunch.
Następnie przejazd przez dzielnicę okazałych
rezydencji Nairobi do Muzeum Karen Blixen domu, w którym mieszkała pisarka, znanego
z filmu „Pożegnanie z Afryką”. W muzeum zobaczymy pamiątki z życia pisarki oraz rekwizyty
z filmu „Pożegnanie z Afryką”. (Trasa ok. 335
km). Transfer na lotnisko, przelot do Mombasy.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu *** w Mombasie (Hotel Reef lub podobny skromny hotel).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoi:
• Klienci wybierający dodatkowy tydzień pobytu - transfer do wybranego hotelu na wybrzeżu
Oceanu Indyjskiego.
• Klienci powracający do Polski - czas wolny,
możliwość korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury hotelu. Następnie transfer na lotnisko
i wylot do Polski.
Dzień 9 Międzylądowanie techniczne
w Egipcie lub na Cyprze (ok. 45 min., bez wy-

siadania z samolotu). Przylot do Polski.
Trasa ogółem ok. 2600 km.

HOTELE
Mombasa - 2 rozpoczęte doby hotelowe w hotelu *** (Hotel Reef lub podobny skromny
hotel). Wygodny hotel położony przy plaży.
Pokoje: 2 - osobowe (możliwość dostawki)
z łazienką, klimatyzacją, balkonem/tarasem.
Do dyspozycji gości: restauracja, bar i basen.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Safari - 5 rozpoczętych dób hotelowych w tzw.
lodge - wygodne, często budowane w lokalnym
stylu hotele kategorii ***. Położone bezpośrednio na terenach parków narodowych lub w ich
pobliżu, bardzo często z możliwością obserwacji zwierząt z hotelowego tarasu czy pokoju.
Lodge często budowane są przy wodopojach,
gdzie zwłaszcza wieczorami gromadzą się
zwierzęta. Możliwe lodge namiotowe. Pokoje:
skromnie wyposażone pokoje z łazienkami (bez
klimatyzacji, TV i telefonu), możliwość dostawki.
Wyżywienie: śniadania, lunche i obiadokolacje
najczęściej w formie bufetu, choć w niektórych
lodgach czasami posiłki podawane są do stolika (możliwe śniadania i/lub lunche w postaci
pakietów podróżnych). Do dyspozycji gości:
recepcja, restauracja, bar oraz często ogród,
basen i sklepik z pamiątkami. W niektórych
lodgach prąd i ciepła woda dostępna jest tylko w określonych godzinach. Przy płatności
kartą w lodgach doliczane jest 5% do wartości
rachunku. W Masai Mara i Amboseli możliwe
2 osobne safari, lub 1 długie (w zależności od
lokalizacji lodgy).
Dla chętnych, za dopłatą możliwość przedłużenia imprezy o tydzień pobytu (7 rozpoczętych dób hotelowych) w Mombasie lub Malindi.
Opisy hoteli w sekcji Wypoczynek Kenia. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, przelot
wewnętrzny Nairobi-Mombasa (limit bagażu 20
kg + 5 kg), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie
(7 rozpoczętych dób hotelowych lub 14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach i lodgach
***, przejazdy minibusami, transfery lotnisko-hotel-lotnisko (transfery możliwe bez polskojęzycznej opieki), wyżywienie jak w programie
i opisach hoteli, opiekę polskiego rezydenta
w Mombasie, opiekę polskiego pilota podczas
safari (1 osoba na grupę, przesiada się pomiędzy
busami) oraz miejscowego kierowcy - specjalisty podczas safari (1 osoba na busa, j. angielski),
program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: opłat za

wstępy do parków narodowych, opłaty za napiwki dla kierowców i przewodników lokalnych
(łącznie koszt uczestnictwa w programie ok.
480 USD/os., płatny pilotowi jako pakiet). Pakiet nie obejmuje: napiwków dla bagażowych
i kelnerów, dodatkowych posiłków i napoi, wydatków osobistych, wycieczek lokalnych, wizy
kenijskiej (procedura wizowa wg. aktualnych
przepisów, koszt ok. 50 USD/os.).
Uwaga! Powyższe ceny wiz oraz wysokość opłat
za pakiet uczestnictwa w programie podane zostały na dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

WAŻNE INFORMACJE
Wiza do Kenii. Do przekroczenia granicy kenijskiej przez obywateli Polski konieczny jest
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
powrotu z Kenii oraz wiza.
Od 01.01.2021 zmianie ulega sposób wizowania
w Kenii. Przed wylotem do Kenii istnieje obowiązek uzyskania wizy tylko online na stronie:
www.evisa.go.ke .Osoby, które nie zawizują się
drogą elektroniczną i nie otrzymają dokumentu, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu
w Warszawie. O szczegółową instrukcję wizowania prosimy pytać opiekunów rezerwacji.
Uwaga! Dzieci do 16 roku życia są zwolnione
z obowiązku wizowego pod warunkiem, że podróżują z opiekunami prawnymi.
Zdrowie. Dotyczy obowiązku wypełnienia
formularza zdrowotnego i posiadania kodu QR
przed przylotem do Kenii. Przed przylotem do
Kenii należy zarejestrować się i wypełnić ankietę
online dostępną na stronie: https://ears.health.
go.ke/airline_registration/ Wzór wypełnienia
wniosku dostępny jest u opiekunów rezerwacji.
Przylatując do Kenii należy okazać negatywny
wynik testu RT PCR na COVID 19 zrobiony nie
wcześniej niż 96 h przed przylotem (w laboratoriach certyfikowanych przez odpowiednie
władze krajowe i międzynarodowe oraz przetłumaczony na język angielski).
Porady ogólne. Na safari należy zabrać elastyczną torbę, a nie sztywną walizkę. Po przylocie istnieje możliwość przepakowania bagaży
i pozostawienia części bagażu w hotelu w Mombasie. Pozostawione bagaże są odbierane przez
Klientów po powrocie z safari lub rozwożone do
hoteli pobytowych przez rezydentów (należy to
zgłosić pilotowi przed safari). Sugerujemy zabranie ze sobą chust, które będą chroniły twarz
przed kurzem i wiatrem. Przyda się także kapelusz przeciwsłoneczny i krem z wysokim filtrem.
Jeśli chodzi o ubiór, to temperatura w ciągu
dnia jest zmienna (rano i wieczorem chłodno,
a w ciągu dnia gorąco). Dlatego sugerujemy
zabranie ze sobą odpowiednich ubrań, które
również stanowić będą dodatkową ochronę

Program dostępny również w wersji
De Luxe (Kenia Classic De Luxe KKX) - szczegółowy opis dostępny
na stronie R.pl.

przed insektami. W dniu safari sugerujemy nie
używać perfum oraz nie zakładać ubrań w kolorze granatowym, co może przyciągnąć insekty.
Radzimy zabranie lornetek do wypatrywania
zwierząt, latarek (niektóre alejki w lodgach są
słabo oświetlone) oraz repelentów na komary.
Na terenach parków telefony komórkowe często nie mają zasięgu, warto zabrać adaptery do
gniazdek brytyjskich. W recepcji do dyspozycji
telefon, płatny (zwykle drogi) jednak często
zdarzają się także awarie telefonów stacjonarnych. Dobrze mieć ze sobą wymienioną niewielką ilość pieniędzy na szylingi kenijskie potrzebnych do drobnych zakupów/kawy, herbaty na
postojach - stacjach benzynowych/lokalnych
sklepikach. W lodgach i w sklepach z pamiątkami możliwość płacenia dolarami. Należy zabrać
tylko dolary wydane po 2006 r.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Czerwiec od
6099
10949
Lipiec od
6249
11099
Sierpień od
6270
11199
Wrzesień od
6170
11020
Październik od
6220
10999
Cena za os. dorosłą na dost. już od 6549
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5499
Dopłata za pok. 1 os. od
729

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Sandies Tropical Village
****

od 1670 zł

Neptune Paradise Beach
Resort & SPA ****

od 2149 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: KKO
CENA OD

6099 zł
19

Afryka

Tanzania - Zanzibar

–› Wylot z: Warszawa, Katowice
–› Nowość
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Afryka

Tanzania - Zanzibar

Afryka
Tanzania - Zanzibar

Informacje ogólne
Wiza
Do przekroczenia granicy tanzańskiej przez
obywateli Polski konieczny jest paszport
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
powrotu z Tanzanii oraz wiza.
Czas
+ 2 godziny w stosunku do czasu polskiego.

Nungwi
Afryka

TANZANIA

Zanzibar
Tanzania

Kiwengwa

Zanzibar

Język urzędowy
Suahili, angielski.
Waluta
W Tanzanii obowiązuje szyling tanzański
(TZS). Wwożenie i wywożenie miejscowej
waluty jest zabronione. 1 USD = ok. 2300
TZS. Uwaga! Należy zabierać tylko dolary
wydane po 2009 roku. Starsze roczniki nie
są przyjmowane.

Pingwe
Dongwe
Bwejuu

ZANZIBAR

Elektryczność
Napięcie 220 - 240 V. Wtyczki typu angielskiego, wymagane są konwektory do
gniazdek, które można wypożyczyć lub
kupić niemal we wszystkich hotelach.

Zanzibar – magiczna nazwa, przyciągająca na myśl jedne
z najpiękniejszych plaż Afryki, krystaliczne wody Oceanu
Indyjskiego i ukryte w nich wielobarwne rafy koralowe,
a przede wszystkim – błogi, niczym niezmącony wypoczynek!
Ta niewielka wyspa jest też bramą do najpiękniejszych
parków narodowych Tanzanii – Serengeti oraz Ngorongoro,
gdzie możemy podziwiać majestatyczne zwierzęta w swoim
naturalnym środowisku. Natura w swojej najczystszej postaci
na wyciągnięcie ręki!

W regonie
Tanzania
Tanzania słynie z niezwykle różnorodnej fauny
i flory, fascynujących kultur rdzennych mieszkańców i naturalnego piękna. To wymarzone
miejsce na wypoczynek oferuje wiele atrakcji
przyrodniczych, począwszy od klasycznej, rozległej sawanny Serengeti, przez pokryte flamingami brzegi jeziora Manyara, po krater wulkanu
Ngorongoro i najwyższy szczyt Afryki – górę Kilimandżaro. Tanzania, dzięki swemu długiemu
tropikalnemu wybrzeżu i wyspom koralowym,
zapewnia turystom unikatowe połączenie safari z wypoczynkiem na plaży. Czeka tu na Ciebie
także wiele niezapomnianych atrakcji, takich
jak trekking śladem szympansów w parkach
narodowych Mahale i Gombe oraz oglądanie dzikiej zwierzyny w odległych zakątkach
Katavi, Ruaha i Selous. Bez wątpienia główną
atrakcją Tanzanii jest Wielka Migracja, podczas
której każdego roku miliony antylop gnu i zebr
przemierzają bezkresne równiny Serengeti
w poszukiwaniu pożywienia i wody, by swą
spektakularną podróż zakończyć w kenijskim
rezerwacie przyrody Masai Mara.
Zanzibar
Niewielka wyspa, przyciągająca turystów z
całego świata. Pomimo wielkiej popularności,

Telefony
Za granicę najtaniej jest dzwonić po
zakupie i doładowaniu lokalnych kart
(koszt karty SIM ok. 4500 TZS, wymagany
paszport).
Szczepienia i zdrowie
Od turystów przyjeżdżających z Europy nie
są wymagane żadne obowiązkowe szczepienia, jednak WHO zaleca szczepienia
przeciw żółtej febrze, żółtaczce zakaźnej
typu A i B, błonicy, tężcowi oraz polio. Na
wybrzeżu występuje niewielkie zagrożenie
zarażenia malarią, warto profilaktycznie
zabrać środki antymalaryczne (prosimy
skontaktować się z lekarzem specjalistą,
który takie środki może przepisać). Ponadto należy zachować podstawowe zasady
higieny jak mycie rąk, owoców, picie wody
butelkowanej, używanie wody butelkowanej do mycia zębów itd.

udało się jej zachować swój unikalny charakter.
Stolicą wyspy jest miejscowość o tej samej
nazwie, a jej najstarszą częścią jest Stone
Town. Warto chociaż na chwilę zagubić się
w jej wąskich, zacienionych uliczkach, zajrzeć
na lokalny targ z przyprawami, skosztować
lokalnych potraw czy po prostu przyglądać
się naturalnemu rytmowi dnia mieszkańców
wyspy. A to wszystko w rytmie piosenek chyba
najbardziej popularnego mieszkańca wyspy –
Freddiego Mercury’ego!
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym z międzylądowaniem, opłaty
lotniskowe, zakwaterowanie (7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach, transfery
lotnisko-hotel-lotnisko, wyżywienie zgodne
z opisem wybranego hotelu, opiekę polskiego
rezydenta, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL,
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wizy tanzańskiej (ok. 50 USD/os.), wycieczek lokalnych,
zwyczajowych napiwków, dodatkowych posiłków i napoi oraz innych wydatków własnych.
Uwaga! Powyższe ceny wiz podane zostały na
dzień 25.02.2021 r. i mogą ulec zmianie.

Wyloty
Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow
na poszczególnych lotniskach na 2 godz.
przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Wylot na Zanzibar liniami czarterowymi z międzylądowaniem technicznym
w Egipcie (ok. 45 min., bez wysiadania
z samolotu).

Średnie temperatury
35˚C
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C
5˚C
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Kamienne Miasto

Afryka
Tanzania - Zanzibar
Atrakcje i wycieczki
fakultatywne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

O Zanzibarze mawia się, że jest „wyspą przypraw”. A dobrze skomponowany zestaw przypraw potrafi dać wyśmienite danie. Jak zatem
stworzyć danie pt. „Rajski poranek”? Należy
obudzić się w małej willi nad oceanem, dodać
koktajl z egzotycznych owoców, wybrać się na
spacer po białej plaży porośniętej palmami
i zanurzyć się w turkusowych wodach oceanu.
Jednym zdaniem: trzeba wybrać się na Zanzibar!
Gorąco polecam
Angelika Kaczmarek-Kuchar
Rezydent Rainbow
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Wycieczki fakultatywne
Zanzibar w pigułce
Niezwykły dzień podczas którego poznam wyspę od podszewki! Wybierzemy się na farmę przypraw, gdzie będziemy mieli
szansę poznać aromaty i smaki najsłynniejszych przypraw pochodzących z Zanzibaru. Podczas spaceru poznamy techniki
wspinaczki na palmę (pokaz), a także spróbujemy najlepsze
z lokalnych owoców. Następnie, przejazd do portu, skąd wypłyniemy na Prison Island. Nazwa wyspy pochodzi od wybudowanego w XIX w. więzienia, które jednak nigdy nie zostało
otwarte, a ostatecznie zabudowania przekształcono na szpital.
Aktualnie największą atrakcja wyspy są ogromne żółwie Aldabra. Poznamy szczegóły dot. ich życia, a także będziemy mieli

okazję je nakarmić! Po zwiedzaniu wyspy powrót do miasta
Zanzibar. Spacer po labiryncie Kamiennego Miasta, podczas
którego zobaczymy między innymi dom Freddiego Mercury’ego, targ przypraw oraz miejsce, w którym dawniej mieścił
się targ niewolników.
Naturalne piękno Zanzibaru
Całodzienna wycieczka pozwalająca nam na poznanie fauny
wyspy – m.in. znanych na całym świecie małp. Wycieczkę rozpoczniemy od przejazdu do Kizimkazi, skąd wypłyniemy na
poszukiwanie delfinów. Krystaliczne wody Oceanu Indyjskiego
są fantastycznym miejscem do obserwowania tych ssaków. Następnie udamy się do Parku Jozani Forest, gdzie czekają na nas
trzy główne atrakcje: występująca tylko na Zanzibarze małpa

Afryka
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Gereza Czerwona, bujny las tropikalny oraz unikalny las mangrowy. Ostatnim punktem naszej wycieczki będzie restauracja
„The Rock”, która jest wizytówką Zanzibaru i częstym motywem
pocztówek. Ta niewielka restauracja, mieszcząca się na niewielkiej skale, jest obowiązkowym punktem dla każdego turysty odwiedzającego Zanzibar. Niezapomniane widoki oraz doskonała
kuchnia gwarantowane.
Safari – Park Narodowy Serengeti
Park Narodowy Serengeti to marka sama w sobie – większość
z nas kojarzy zdjęcia bawiących się lwiątek na tle zachodzącego
słońca czy wielkich stad żyraf, majestatycznie przechadzających się po sawannie. Całodzienne safari w Parku Narodowym
Serengeti (przelot wczesnym rankiem, powrót wieczorem),
który słynie z bogatej populacji gazeli oraz zebry, ale można
tutaj przy odrobinie szczęścia zobaczyć także słynną „wielką
afrykańską piątkę” dzikich zwierząt: słonia, nosorożca, lwa,
lamparta i bawoła , a także ponad 500 gatunków ptaków. Podczas safari obserwacja zwierząt jest łatwa ze względu na niską
roślinność – park porasta sawanna z rosnącymi gdzieniegdzie
akacjami. W trakcie safari przerwa na lunch. Dostępne także
safari dwudniowe.

Safari – Rezerwat Selous
Jeden z najmniej znanych obszarów chronionych w Tanzanii, oferujący odwiedzającym niezapomniane widoki oraz imponujący
swoim rozmiarem – zajmuje prawie 5% powierzchni całego kraju!
Rezerwat jest schronieniem dla takich zwierząt jak lwy, żyrafy, hipopotamy i nosorożce, a najbardziej znany jest z ogromnych stad
słoni, przemierzających rezerwat. Całodzienne safari w rezerwacie (przelot wczesnym rankiem, powrót wieczorem). W trakcie
safari przerwa na lunch.

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center,
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich
cenami jest dostępnych u naszych rezydentów.

Nurkowanie – atol Mnemba
Jedną z głównych atrakcji Zanzibaru są ciepłe, krystaliczne wody
Oceanu Indyjskiego i ukryte w nich bajkowe rafy koralowe. Całodzienna wycieczka na atol Mnemba, który położony jest przy
północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. Ze względu na bogactwo
naturalne, wyspa Mnemba oraz położone dookoła rafy zostały
uznane za rezerwat morski i są pod ochroną. Można tu podziwiać
aż trzy gatunki delfinów, zielone żółwie, całe ławice fantastycznie kolorowych ryb, a przy odrobinie szczęścia – największe na
świecie rekiny.

Serengeti
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Meliá Zanzibar – Kiwengwa
Kategoria lokalna:

*****

Luksusowy obiekt położony w pięknym tropikalnym ogrodzie, którego mocnymi stronami są komfortowo wyposażone pokoje, wyśmienita
kuchnia serwowana w sześciu restauracjach, wygodna formuła all inclusive, baseny typu infinity oraz bogate zaplecze sportowo – rekreacyjne
i centrum SPA. Hotel spełni najwyższe wymagania Gości i jest gwarantem udanego wypoczynku we dwoje jak i w gronie rodziny lub przyjaciół.
All Inclusive

Royal

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Bardzo elegancki i luksusowy obiekt o niskiej zabudowie i doskonale utrzymanym tropikalnym ogrodzie położony jest ok. 1,5 km
od miejscowości Kiwengwa na północno-wschodnim wybrzeżu
wyspy. Do lotniska ok. 50 km. Przy zakwaterowaniu obowiązkowy
depozyt karty kredytowej oraz podatek turystyczny – płatny na
miejscu w hotelu - ok. 1 USD/os./dzień.

Plaża
Hotel zlokalizowany ok. 1 km od pięknej piaszczystej plaży (z wydzieloną częścią hotelową). W godz. 9:00-18:00 bezpłatny hotelowy bus na plaże. Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki na plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, przestronne lobby, 6 restauracji: restauracja główna, a’la carte Aqua i The Level (płatne dodatkowo), restauracja
Gabi przy plaży, restauracja Jetty na pomoście oraz restauracja/
bar z przekąskami przy basenie, 5 barów: bar główny w lobby, bar
przy plaży, bar Gabi, bar Jetty oraz bar Level (wyłącznie dla Gości
z pokoi kat. The Level). 2 baseny ze słodką wodą typu infinity:
basen główny oraz basen w strefie spa z leżakami, parasolami
i ręcznikami.

Pokoje
Obiekt posiada 156 komfortowych i funkcjonalnie urządzonych
pokoi położonych w 1-piętrowych budynkach hotelowych i bungalow. Wszystkie pokoje wyposażone są w: łazienkę (wanna,
prysznic, suszarka do włosów, przybory kąpielowe), indywidualnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., minibar (2 małe butelki:
woda, napój bezalkoholowy, piwo; uzupełniany raz dziennie), zestaw do parzenia kawy i herbaty, bezpłatny sejf, moskitiery, taras
z widokiem na hotelowy ogród lub morze. Pokoje standardowe
2-os. (o pow. ok. 50 m2 z max. 1 dostawką dla dziecka) typu melia
garden na parterze z widokiem na ogród oraz typu melia terrace
na 1 piętrze z widokiem na ogród lub częściowym widokiem na
ocean. Ponadto pokoje rodzinne na 1 piętrze (o pow. ok. 117 m2 dla
max 4 osób) z oddzielną sypialnią z widokiem na ogród lub częściowym widokiem na ocean oraz 2-os. pokoje typu ocean view
z tarasem z widokiem na morze zlokalizowane w bungalowach.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i obiadokolacje serwowane w for-
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mie bogatego bufetu. Ponadto lokalne napoje bezalkoholowe
i alkohole dostępne w barach w godzinach ich otwarcia.

Program sportowy i animacyjny
Obiekt prowadzi sezonowo dzienny i wieczorny program animacyjny. Dla dzieci wieku od 4 do 12 lat mini klub. Ponadto:
całodobowa siłownia, kort tenisowy, tenis stołowy, bilard, pole
do gry w bule, siatkówka plażowa, kajaki a za dodatkową opłatą:
centrum SPA oraz szeroka oferta sportów wodnych na plaży.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi częściach ogólnodostępnych hotelu
oraz w pokojach.
www.melia-zanzibar.com

KOD IMPREZY: ZAZ

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Czerwiec od
8549
14220
Lipiec od
10070
17049
Sierpień od
9799
15799
Wrzesień od
8749
14699
Październik od
8780
14820
Cena za os. dorosłą na dost. już od
9249
Cena za dziecko (2-4 lat) już od
2620
Dopłata za pok. 1 os. od

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
14870
24349
17249
28899
16870
26899
15199
25149
15099
25170
15430
2599
5279		

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: środy

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

8549 zł
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Neptune Pwani Beach Resort & Spa – Kiwengwa
Kategoria lokalna:

*****

Hotel o przyjaznej, wakacyjnej atmosferze z serwisem na wysokim poziomie! Bogata formuła All Inclusive z wyśmienitą kuchnią, a także
szeroki wachlarz sportów i animacji dostępnych w hotelu pozwolą na błogie, wakacyjne lenistwo w rajskim otoczeniu!
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie
Komfortowy hotel, należący do znanej i cenionej sieci hotelowej
Neptune, zlokalizowany w regionie Kiwengwa, na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. Zbudowany jest w tradycyjnym
stylu łączącym elementy lokalnej architektury z wszelkimi udogodnieniami co sprawia, że spełnia najwyższe międzynarodowe
standardy. Do lotniska ok. 45 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek turystyczny (bezpośrednio w hotelu
ok. 1 USD/os./dzień).

Plaża
Usytuowany bezpośrednio przy pięknej, długiej, białej i piaszczystej plaży, nad którą pochylają się palmy kokosowe. Bezpłatne
leżaki, parasole i ręczniki plażowe.

w barach Ngalawa i Nzuri (10:00-24:00), Madafu (18:30-24:00)
oraz Coconut (10:00 – do zachodu słońca). Dodatkowo formuła
AI obejmuje kolacje w restauracjach a’la carte (włoskiej, indyjskiej i tajskiej) – konieczna wcześniejsza rezerwacja. Restauracja
Samaki jest dodatkowo płatna.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w ciągu dnia m.in. gimnastyka wodna,
stretching, lekcje tańca, lekcje języka swahili. Ponadto: tenis stołowy, siatkówka plażowa, soccer, rzutki. Za dodatkową opłatą m.in.
centrum sportów wodnych (żeglarstwo, nurkowanie, snorkeling,
windsurfing, kajaki) oraz bogato wyposażone SPA.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 4 restauracje: główna Pwani, a’la carte z kuchnią
włoską Gusti, a’la carte z kuchnią indyjską Namaste, a’la carte
tajska Narai Thai oraz restauracja a’la carte Samaki. Dodatkowo:
bar przy basenie Nzuri z widokiem na plażę, bar Ngalawa (z przekąskami), bar Madafu oraz bar na plaży Coconut. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny z bezpłatnymi leżakami, parasolami
i ręcznikami plażowymi. Ponadto: sala telewizyjna w barze, sklep
z pamiątkami.

Pokoje
Hotel posiada 154 pokoje deluxe urządzone w stylu afrykańskim
(pow. ok. 55 m2), mieszczące się w piętrowych domkach krytych
strzechą, położonych w zadbanym ogrodzie, z częściowym widokiem na Ocean Indyjski lub ogród (max. 6 pokoi w jednym
budynku zlokalizowanych na parterze lub na piętrze). Każdy
pokój wyposażony jest w: łazienkę (prysznic, suszarka do włosów), klimatyzację, moskitierę, mini lodówkę (wyposażona w soki
i wodę), TV Sat., telefon, sejf, zestaw do przygotowywania kawy
i herbaty oraz duży, umeblowany taras.

Wyżywienie
All Inclusive: powitalny drink przy zakwaterowaniu, śniadania
(07:00-09:30), lunche (12:30-14:30) i obiadokolacje (19:00-21:30)
w formie bogatego bufetu, serwowane w restauracji głównej. Dodatkowo przekąski (10:00-18:00) oraz lekki lunch (12:00-14:30)
w barze Ngalawa, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

KOD IMPREZY: ZAZ

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Czerwiec od
6270
9749
Lipiec od
7949
12749
Sierpień od
7649
11570
Wrzesień od
6670
10549
Październik od
6720
10649
Cena za os. dorosłą na dost. już od
5599
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
2620
Dopłata za pok. 1 os. od

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
11070
16870
13699
21720
13299
19830
11730
18199
11649
18199
8030
2599
1729		

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: środy

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

6270 zł
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Karafuu Beach Resort & Spa – Pingwe
Kategoria lokalna:

*****

Dobrej klasy hotel o doskonałym położeniu przy szerokiej piaszczystej plaży, oferujący zakwaterowanie w komfortowych domkach,
w otoczeniu tropikalnego ogrodu. Wyśmienita kuchnia, doskonały serwis oraz szeroka oferta hotelowego SPA pozwoli na błogi odpoczynek.
Polecamy na romantyczne wakacje we dwoje!
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

We dwoje

Dla rodzin

Położenie

Wyżywienie

Jeden z najbardziej luksusowych hoteli na wschodnim wybrzeżu
Zanzibaru, składający się z 90 domków krytych strzechą, otoczonych bujnym tropikalnym ogrodem. Ok. 1 km od niewielkiej miejscowości Pingwe. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty
za podatek turystyczny (bezpośrednio w hotelu ok. 1 USD/os./
dzień). Do lotniska ok. 65 km.

Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Za dopłatą
All inclusive: dodatkowo lunche, przekąski w ciągu dnia, popołudniowa kawa i herbata, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godz. otwarcia barów (10:00-24:00).

Plaża
Hotel usytuowany przy pięknej, piaszczystej plaży z olśniewającą
błękitną wodą. Dostępny jest betonowy pomost umożliwiający
przejście w trakcie odpływów. Leżaki, parasole i ręczniki kąpielowe na plaży dostępne bezpłatne.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 5 restauracji: główna Kijiji z tarasem z widokiem na
ocean, serwująca dania kuchni międzynarodowej, Masai Village
(otwarta 2 x w tygodniu), restauracja Bondeni z kuchnia włoską
(serwująca 3 posiłki), restauracja Le Grand Bleu serwująca głównie owoce morza (konieczna wcześniejsza rezerwacja, dodatkowo
płatna), a także bary przy basenach. Goście mogą korzystać z rozległego basenu o nieregularnym kształcie oraz basenu dla dzieci.
Ponadto: kantor, plac zabaw dla dzieci, butiki oraz wypożyczalnia
samochodów.

Pokoje:
Hotel posiada 135 pokoi o różnym standardzie.
Pokoje z widokiem na ogród (standardowe) - zbudowane w nowoczesnym stylu, z elementami lokalnej architektury wyposażone są w: łazienkę (prysznic lub wanna), suszarkę do włosów,
klimatyzację, moskitierę, wiatrak, TV Sat., telefon, sejf, minibar
(konsumpcja dodatkowo płatna), zestaw do przygotowywania
kawy i herbaty, werandę.
Pokoje typu cottage - zlokalizowane bliżej plaży, na łagodnym
wzniesieniu, skierowane w stronę oceanu.
Pokoje junior suite - zlokalizowane wzdłuż plaży, w pięknym palmowym gaju lub na niewielkim wzgórzu. Posiadają dodatkowo
prywatną umeblowaną werandę z widokiem na ocean.
Pokoje bondeni - zlokalizowane w pięknym palmowym gaju,
gdzie znajdują się restauracje przy basenie, bar oraz centrum
fitness. Dodatkowo posiadają umeblowaną werandę.
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Program sportowy i animacyjny
Hotel posiada korty tenisowe (sprzęt oraz oświetlenie za opłatą)
oraz siłownię. Ponadto dla Gości oferowane są: siatkówka plażowa, sala gier, tenis stołowy, rzutki, bilard. Za dodatkową opłatą:
centrum nurkowe, centrum SPA.

Internet
Płatny Internet Wi-Fi w częściach wspólnych oraz w pokojach.
www.karafuuzanzibar.com
KOD IMPREZY: ZAZ

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Czerwiec od
5449
8249
Lipiec od
5849
8549
Sierpień od
6199
8870
Wrzesień od
5449
8080
Październik od
5470
8149
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4930
Cena za dziecko (2-13 lat) już od
2720
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata do All Inclusive od
772

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
9149
13570
10199
14699
10870
15320
9699
14099
9570
14030
6820
2699
900		
1544

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: środy

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5449 zł

Afryka

Tanzania - Zanzibar

Breezes Beach Club Zanzibar – Dongwe
Kategoria lokalna:

+

****+

Przyjemny hotel z ciekawą afrykańską architekturą położony tuż przy rajskiej plaży. Doskonała kuchnia i przepiękne położenie to
niewątpliwie największe atuty tego hotelu. Polecamy szczególnie Gościom ceniącym sobie wypoczynek oraz kontakt z przepiękną naturą!
Przy plaży

We dwoje

Położenie
Komfortowy hotel zlokalizowany przy plaży Dongwe, na wschodnim wybrzeżu wyspy. Zbudowany jest w tradycyjnym stylu łączącym elementy lokalnej architektury z wszelkimi udogodnieniami
co sprawia, że resort spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Do lotniska ok. 58 km. Konieczność uiszczenia obowiązkowej opłaty za podatek turystyczny (bezpośrednio w hotelu ok.
1 USD/os./dzień).

windsurfing, kajaki), centrum fitness, kort tenisowy, oraz bogato
wyposażone SPA.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu.
www.thezanzibarcollection.com

Plaża
Usytuowany bezpośrednio przy pięknej, długiej, białej i piaszczystej plaży, nad którą pochylają się palmy kokosowe.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h, 3 restauracje: główna serwująca również dania
z grilla, a’la carte The Tides dla dwojga, a’la carte z kuchnią
indyjską i swahili The Sultans Table. Dodatkowo: 3 bary w tym
przy basenie, oraz The Chai Room gdzie serwowana jest kawa,
herbata i przekąski. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny
z bezpłatnymi leżakami, parasolami i ręcznikami plażowymi.
Ponadto: Frangipani SPA, centrum fitness, sklep z pamiątkami
oraz biblioteka.

Pokoje
Hotel posiada 52 pokoje o różnym standardzie urządzone w stylu
afrykańskim, mieszczące się w bungalowach. Pokoje standardowe znajdujące się najdalej od plaży wyposażone są w: łazienkę
(prysznic, suszarka do włosów), klimatyzację, moskitierę, mini
lodówkę, zestaw do parzenia kawy i herbaty, telefon, sejf, taras.
Pokoje deluxe zlokalizowane są bliżej plaży.

Wyżywienie
Śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu, serwowane
w restauracji głównej. Za dopłatą opcja full board - dodatkowo
lunche serwowane w restauracji głównej. Dodatkowo przerwa
na kawę i herbatę w The Chai Room, lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe w barach za dodatkową opłatą. Konieczna wcześniejsza rezerwacja w restauracjach a’la carte.

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje w ciągu dnia m.in. lekcje swahili, gotowania, tkania i histori Zanzibaru. Za dodatkową opłatą m.in.
centrum sportów wodnych (żeglarstwo, nurkowanie, snorkeling,

KOD IMPREZY: ZAZ

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Czerwiec od
5149
9420
Lipiec od
7920
12720
Sierpień od
7649
11970
Wrzesień od
7070
11349
Październik od
6799
9049
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
3999
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata do Full Board od
980

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
9599
16749
13649
21670
13299
20499
12399
19549
11870
15120
5999
521		
1960

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: środy

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5149 zł
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Afryka
Mauritius
Mont Choisy
Trou Aux Biches
Pointe aux Piments

Calodyne

Informacje ogólne

Wiza
Nie są wymagane od obywateli RP. Paszport musi być ważny jeszcze 6 miesięcy
od daty powrotu. Wymagany jest wwóz
wystarczającej ilości dewiz do utrzymania
się w czasie pobytu (100 USD/dzień).
Afryka

Czas
+ 3 h w stosunku do czasu polskiego
w okresie zimy.

Balaclava
Le Saint Geran
Belle Mare
Palmar

Port Luis

MAURITIUS
Flic en Flac

Mauritius

Język urzędowy
Językiem urzędowym jest język angielski
i kreolski, ale w powszechnym użyciu jest
także francuski.

Grand River South-East

Mahébourg
Sir Seewoosagur Ramgoolam
International Airport

Blue Bay

Waluta
1 rupia (MUR) = 100 centów. 20 rupii =
0,5 EUR. Sugerujemy zabranie euro (EUR).
W obiegu są banknoty 25, 50, 100, 200,
500, 1000 i 2000 rupii oraz monety 5, 20,
50 centów i 1, 5, 10, 20 rupii. Karty kredytowe są powszechnie akceptowane.
Elektryczność
230 V / 50 Hz. Gniazdka europejskie (dwa
okrągłe poziomo położone otwory) i brytyjskie (dwa otwory podłużne położone
poziomo i jeden pionowo, pośrodku).

Mauritius to piaszczyste plaże i krystalicznie czysta,
turkusowa woda ale również indyjskie świątynie,
ogrody botaniczne z bujną, soczystą zielenią oraz
rzadkie gatunki ptaków, kryjące się wśród drzew
hebanowych. To również mekka dla wszystkich tych,
którzy kochają sporty wodne, nawet te najbardziej
wyszukane.

Szczepienia i zdrowie
Szczepienia nie są wymagane. Zaleca
się szczepienie przeciwko wirusowemu
zapaleniu wątroby typu A i typu B, durowi
brzusznemu oraz błonicy i tężcowi. Należy
zabrać repelenty.
Ze względu na koralowce występujące
przy brzegu zaleca się wchodzenie do
wody w odpowiednim obuwiu.
Wyloty
Wylot z Warszawy. Zbiórka na 2 godz. przed
planowanym wylotem przy stanowisku
Rainbow na lotnisku Okęcie. Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: R.pl/
rozklady. Przelot samolotem rejsowym na
Mauritius (z przesiadką).

W regionie:
Mauritius przyciąga turystów słońcem i kryształowo czystym morzem, a także pięknymi
widokami. Najpiękniejsza „pocztówka” z wyspy
to półwysep Le Morne Brabant, znajdujący się
na południowo-zachodnim wybrzeżu. Jest to
niezwykle malownicze wzgórze, z którego roztacza się fantastyczny widok na turkusowe wody
Oceanu Indyjskiego (Od 2008 r. znajduje się na
liście światowego dziedzictwa UNESCO).
Najpiękniejsza plaża, Trou-aux Biches znajduje
się tuż obok hotelu Casuarina. Miejsce to zostało wyróżnione w konkursie World Travel Awards
w kategorii najlepsza plaża świata w 2011 r.
W wodach oceanu Indyjskiego, w okolicach
miejscowości Flic en Flac, zobaczycie Państwo
jedne z najpiękniejszych raf koralowych. Niesamowity, podwodny świat można oglądać na
wiele sposobów. Niezwykle rozpowszechnione
są tu przeszklone łodzie podwodne a także
specjalne bańki do chodzenia po dnie oceanu.
Co ważne, w wielu miejscach na wyspie (również przy hotelach) znajdziemy szeroki wachlarz
sportów wodnych (narty wodne, windsurfing,

snorkeling, nurkowanie, kajaki, rowerki wodne,
łodzie motorowe, katamarany).
Fauna i flora wyspy jest niesamowicie ciekawa
i kolorowa. Oprócz niesamowitego, podwodnego świata zobaczymy żółwie, wielobarwne
papugi a także mnóstwo oryginalnych orchidei
czy dostojną wiktorię królewską. Zapraszamy!
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na Mauritius (z przesiadką),
opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel
- lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania,
opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż
wymienione w opisie wyżywienia przy każdym
z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków
osobistych.

Średnie temperatury
35˚C
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C
5˚C
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Afryka
Mauritius
Atrakcje i wycieczki
fakultatywne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Mauritius to wyspa nieoczywista, taka, na której
raju trzeba poszukać. W ciągu jednego dnia zobaczycie Państwo najbardziej topowe miejsca wyspy.
Dużo zwiedzania i piękne widoki po drodze – czyli
Mauritius w pigułce. Opcja zarówno dla tych, którzy chcieliby resztę wakacji spędzić na ‚leżaku’, jak
i dla tych, dla których będzie to początek przygody
z Mauritiusem. Rejs katamaranem umożliwi Państwu poznanie morskiego oblicza wyspy. Takiego
relaksu nie można przegapić!
Adam Panaszek
Koordynator kierunku
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Wycieczki fakultatywne
Mauritius w pigułce
Po śniadaniu udamy się do Trou-aux Cerfs - nieaktywnego krateru
wulkanu i najwyższego punktu miasta Curepipe, które zamieszkuje ok 80 000 ludzi. Naukowcy uważają, że wulkan w każdej chwili
może się obudzić. Tego dnia odwiedzimy również park Casela,
gdzie na 14 ha endemicznego lasu będziemy mogli zobaczyć
egzotyczne zwierzęta min. lwy, nosorożce, antylopy, żyrafy.
Następnie przejedziemy w okolice Chamarel. Osobliwością tego
miejsca jest ziemia mieniąca się wieloma pastelowymi kolorami. Całość stanowi piękny obraz stworzony wprost przez sama
naturę. Okolice Chamarel znane są także z uprawy kawy arabica
i jednego z najpiękniejszych na wyspie wodospadów. Zwiedzanie

zakończymy wizytą na najbardziej wysuniętej na zachód części
wyspy - półwyspie Le Morne Brabant. To urzekające miejsce zostało w 2008 r. wpisane na listę UNESCO. Cena ok. 115 EUR/os.;
ok. 105 EUR/dziecko 2-12 lat.
Mistyczna wycieczka
Po śniadaniu pojedziemy do Ganga Talao, położonego na wysokości ok 600 m n.p.m. jeziora wulkanicznego, gdzie znajduje
się najbardziej święte miejsce w religii hinduskiej na Mauritiusie,
świątynia poświęcona Shivie. Następnie udamy się na pobudzającą zmysły wycieczkę na plantację herbaty, gdzie zobaczymy
proces jej produkcji i spróbujemy różnych gatunków tego napoju
w malowniczo położonej restauracji. Po drodze zobaczymy także
uprawy wanilii i odkryjemy jak wytwarza się rum znanej marki

Afryka

Mauritius

St Aubin. Kolejnym punktem programu będzie Gris Gris – najbardziej na południe wysunięty punkt na wyspie, gdzie majestatyczne fale oceanu, efektownie rozbijają się o wulkaniczne klify.
Na koniec wizyta w La Vanille Crocodile Park, malowniczym
rezerwacie przyrody, gdzie spotkamy krokodyla nilowego, żółwia olbrzymiego oraz zobaczymy kolekcję przepięknych motyli
i owadów. Cena ok. 155 EUR/os.; ok. 115 EUR/dziecko 2-12.
Dwa żywioły
Nie musisz umieć latać, aby zobaczyć z lotu ptaka jedną z najpiękniejszych linii brzegowych na świecie i nie musisz umieć pływać,
aby znaleźć się w podwodnym świecie raf koralowych, żółwi oraz
wielokolorowych ryb. Zapraszamy na ekscytującą przygodę z parasailingiem (wygodna uprząż ze spadochronem podczepiona do
łodzi motorowej), która umożliwia podziwianie wyspy z powietrza oraz spacer po dnie oceanu (na głębokości 2-3 m) w przezroczystym hełmie wypełnionym powietrzem. Idealnym zakończeniem dnia będzie przeprawa łodzią do wodospadów Grand River
South-East, przejażdżka na Tube Ride (ponton przyczepiony za
łodzią) oraz lunch na wyspie Ile aux Cerfs. Cena ok. 170 EUR/os.
Rejs katamaranem
Podczas każdych wakacji - nawet tych najbardziej aktywnych,
przydaje się dzień odpoczynku i relaksu. Doskonałym pomysłem
jest rejs komfortowym katamaranem, który będzie obfitował
w mnóstwo zabawy, kąpiele słoneczne i wodne (snorkeling).
W trakcie rejsu lunch oraz napoje są wliczone w pakiet. Zaproponujemy Państwu różne wersje tej wycieczki, a w zależności od
kierunku, w którym się udamy zobaczymy północ, wschód lub
zachód wyspy. Cena ok. 140 EUR/os.
Port Louis - stolica raju
Zwiedzanie Port Luis, stolicy wyspy zaczniemy od Aapravasi Ghat
- zespołu budynków wpisanych na listę światowego dziedzictwa
UNESCO w 2006 roku, które w latach 1834-1923 służyły jako brama
wejściowa dla imigrantów zarobkowych z Indii. To jedno z niewielu
tego typu miejsc na świecie. Dalej pojedziemy zobaczyć cytadele
Fort Adelaide, z twierdzy z 1834 roku rozpościera się piękny widok na stolicę i otaczające je góry Moka. Następnie przejazd przez
centrum miasta z kolonialną architekturą m.in. teatr i budynek parlamentu. Zobaczymy także słynne Blue Penny Museum, poświęcone historii i sztuce wyspy. Kolekcja obejmuje zabytkowe mapy
morskie, obrazy, rzeźby, ryciny i znaczki, w tym przykłady słynnych
znaczków pocztowych o nominale jednego i dwóch pensów wyemitowanych w 1847 r. na Mauritiusie. Znaczki te, wydrukowane
w ilości 500 sztuk techniką druku wklęsłego, uważane są przez
filatelistów za jedne z najcenniejszych na świecie, a niezwykłości
dodaje fakt, że najprawdopodobniej zachowało się już tylko 27
egzemplarzy na całym świecie. Wizyta w Caudon Water Front –
współczesnym centrum miasta i czas wolny na placu targowym,
gdzie można kupić świeże owoce i warzywa, ale również pamiątki
w atrakcyjnej cenie. Na koniec dnia zobaczymy Eureka House, XIX-

-wieczny, kolonialny dom zbudowany w 1830 roku. Przepięknie
położony nad rzeką Moka, stanowi przykład bogactwa arystokracji.
Posiada 109 drzwi i okien. Dziś stanowi muzeum, które jest pięknie
wkomponowane w ogrody w stylu angielskim i pobliski wodospad. Cena ok. 100 EUR/os.; ok. 90 EUR/dziecko 2-12 lat.
Spotkanie z delfinami
Pływanie z delfinami to niezwykle poruszające doświadczenie,
pozwalające na kontakt z wyjątkowo pięknymi i dziewiczymi krajobrazami, ale również umożliwia poznanie życia tych wspaniałych
ssaków morskich w ich naturalnym środowisku wodnym. Szybka
łódź motorowa zabierze nas na spotkanie z delfinami, gdzie będziemy mieli jedyną w swoim rodzaju okazję nie tylko obejrzenia
tych zwierząt, ale również zabawy z nimi w wodach Oceanu Indyjskiego. Idealnym zakończeniem wyprawy będzie przystanek
przy krystalicznie czystych wodach przy Crystal Rock oraz lunch
zaserwowany na wyspie Ile aux Benitiers. Cena ok. 140 EUR/os.
Łódź podwodna / Skuter podwodny
Łódź podwodna Submarine zabierze Was w podróż przez głębiny, podczas której odkryjecie tajemnice skrywane przez Ocean
Indyjski. Na głębokości 35 m będziecie mogli zobaczyć wrak
statku, dno oceanu i jego mieszkańców. Wspaniałą alternatywą
jest również wędrówka skuterami podwodnymi na głębokości
3-4 m. Te propozycje są jednymi z najbardziej oryginalnych form
odkrywania podwodnego świata! Zaobserwujecie kolorowe ryby,
a przy odrobinie szczęścia - żółwia i ośmiornice. Łódź podwodna cena ok. 175 EUR/os.; skuter podwodny ok. 125 EUR/os.
Botaniczne cuda
Na początek udamy się do najstarszego ogrodu botanicznego
na południowej półkuli i jednego z najpiękniejszych w tej części
świata, zajmującego powierzchnię 33 ha. Warto zwrócić uwagę
na przepiękne okazy wiktorii królewskiej, rośliny wodnej występującej głównie w dorzeczu Amazonki, której liście dochodzą do
3 m średnicy. Następnie wizyta w muzeum cukru. Zwiedzając muzeum poznamy historię Mauritiusa oraz poznamy tajniki procesu
produkcji cukru. Będzie okazja do degustacji różnych słodkości
i najlepszego rumu na wyspie. Na koniec udamy się do domu
kolonialnego Labourdonnais – miejsce to odkryje przed nami
XIX wieczny styl życia elity Mauritiusa. Piękny, odrestaurowany
dom wybudowany w 1859 roku kryje wiele tajemnic, a otoczenie
i przepiękny ogród z tropikalną roślinnością jest wizytówką lokalnego dziedzictwa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 40 km). Cena ok. 115 EUR/os.; ok. 95 EUR/dziecko 2-12 lat.

Z dziećmi
La Vanille Crocodile Park
Krokodyle nilowe, aligatory i kajmany - będzie można się przyjrzeć z bliska tym niezwykłym zwierzętom. Ale to dopiero początek. Spacerując pośród tropikalnej rośliności zobaczymy iguany,

nietoperze, małpy i żółwie - w tym te największe. Spacerując pośród dziesiątek Żółwi Olbrzymich, dzieci będą mogły je nakarmić,
pogłaskać po szyi - co bardzo lubią i zrobić sobie z nimi świetne
zdjęcia! Dopełnieniem wycieczki będzie wspaniały zbiór motyli
autorstwa kolekcjonera polskiego pochodzenia.

Relaks
Przepiękne plaże
Mauritius słynie niewątpliwie z rajskich plaż, jednych z najpiękniejszych na świecie. Turkusowa, krystalicznie czysta woda łączy
się z białym piaskiem i błękitnym niebem sprawiając, że miejsce
to staje się istnym rajem.
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center,
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.

Chamarel
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Seasense Boutique Hotel & Spa – Belle Mare
Kategoria lokalna:

*****

Nowy, nowoczesny, pięknie urządzony hotel oddany do użytku we wrześniu 2018. Gorąco polecamy, ze względu na cenę, która jest bardzo
atrakcyjna.
All Inclusive

Przy plaży

Royal

We dwoje

+18 dla dorosłych

Położenie
Luksusowy hotel Seasense położony jest w małej i kameralnej
miejscowości Belle Mare, która znajduje się we wschodniej części wyspy, niedaleko Centre de Flaq (ok. 9 km). Ta część wyspy
słynie z fantastycznych warunków do uprawiania windsurfingu,
piaszczystych plaż otoczonych drzewami Casuarina, ekskluzywnych kurortów oraz pól golfowych. Najbliższe centrum handlowe
znajduje się w odległości 7 km od hotelu. Do stolicy wyspy Port
Louis jest ok. 40 km, transfer z lotniska trwa ok. 1 godziny.

Plaża
Hotel znajduje się przy pięknej, piaszczystej plaży. Do dyspozycji
gości bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki plażowe.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 3 restauracje, 2 bary, basen, taras słoneczny, bezpłatny parking, za dodatkową opłatą: pralnia, wypożyczalnia samochodów i centrum SPA oferujące wachlarz relaksujących
zabiegów na twarz i ciało.

Pokoje
Hotel przeznaczony jest tylko dla dorosłych. Nowe, pięknie wystylizowane pokoje 2-osobowe z widokiem na morze (o powierzchni
36 m²) wyposażone są w łazienkę, suszarkę do włosów, telefon,
TV-sat, zestaw do parzenia kawy i herbaty, minibar (dodatkowo
płatny), sejf, klimatyzację i taras lub balkon.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania, lunche i kolacje. Napoje bezalkoholowe
i lokalne alkohole dostępne w barze w godzinach 11:00-22:00,
kawa i herbata w godzinach 16:00-17:00. Wieczorem w restauracjach i barach obowiązuje dress code – zakryte buty i długie
spodnie.

Program sportowy i animacyjny
Każdego wieczoru w godzinach 19:00-21:00 organizowana jest
muzyka na żywo. Goście mogą bezpłatnie korzystać z kajaków,
gier planszowych i rowerów. Za dodatkową opłatą dostępne są
również snorkeling, rejsy motorówkami, rejsy żaglowe, wędkarstwo morskiego, kite surfing, fitness oraz golf.

Internet
Bezpłatny dostęp do Wi-fi na terenie całego hotelu.
www.searesortshotels.com
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KOD IMPREZY: MRA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
9 dni
16 dni
9 dni
16 dni
Sierpień od
7299
10749
12530
18299
Wrzesień od
7230
10920
12420
18570
Październik od
7770
11830
13320
20099
Dopłata za pok. 1 os. od
3450		

7

dni

14

dni

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: piątki

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

7230 zł

Afryka

Mauritius

Ocean V – Grand Bay
Kategoria lokalna:

****

Bardzo polecamy ten nowy, zbudowany w 2019 roku hotel. Ciekawie zaprojektowane, designerskie wnętrza, wygodne pokoje z pięknym
widokiem i co ważne bardzo promocyjna cena. Hotel tylko dla osób pow. 16 roku życia. Zapraszamy!
Przy plaży

We dwoje

+16 dla dorosłych

Położenie
Hotel usytuowany jest nad morzem, z widokiem na spokojną
i piękną zatokę, w płn części Mauritiusu. W tej okolicy znajduje
się wioska turystyczna Grand Bay oraz słynna plaża Pereybere.
Lotnisko jest ok 70 km od hotelu, transfer trwa ok godziny. Dojazd
do stolicy wyspy Port Louis trwa ok 30 min.

Plaża
Tuż przy hotelu znajduje się piękna, zatokowa plaża Pereybere
z białym piaskiem. Na plaży leżaki i parasole (dod płatne)

Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24h., pięknie urządzone lobby hotelowe, basen
na dachu budynku, taras słoneczny z widokiem na morze, parasole i leżaki przy basenie, ręczniki, restauracja główna (po południu
obowiązuje dress code) i bar przekąskowy przy basenie a także
bar koktajlowy. Hotel posiada usługi pralni oraz wypożyczalnię
samochodów i motocykli. Obiekt nie akceptuje zwierząt.

Pokoje
Pokoje Superior – przestronne, nowocześnie urządzone, pokoje 2
os. z łazienką (prysznic, WC, kosmetyki, suszarka) z klimatyzacją,
TV SAT, sejfem, zestawem do parzenia kawy i herbaty oraz balkonem. Do dyspozycji ręczniki plażowe (kaucja).

Wyżywienie
Cena nie obejmuje wyżywienia (istnieje możliwość dopłaty do
śniadania lub zakupu posiłków w restauracji hotelowej).

Program sportowy i animacyjny
Sporty wodne przy plaży. Hotel posiada niewielkie SPA i prowadzi
zabiegi upiększające oraz masaże (dodatkowo płatne).

Internet
Bezpłatna sieć Wi-Fi
www.oceanvhotel.com

KOD IMPREZY: MRA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
9 dni
16 dni
9 dni
16 dni
Sierpień od
4770
5749
8299
9949
Wrzesień od
4649
5599
8099
9699
Październik od
4730
5720
8249
9899
Dopłata za pok. 1 os. od
850		
Dopłata za śniadanie od
385		

7

dni

14

dni

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: piątki

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4649 zł
33
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Sealife Resort & Spa – Calodyne
Kategoria lokalna:

***

Nieduży, kameralny i bardzo przytulny obiekt, po prostu hotel z klimatem. Spokojna, śliczna plaża, bez tłoku i z dala od zgiełku wielkich
kurortów. Polecamy Klientom pragnącym nieco spokoju i wytchnienia nad ciepłym oceanem. W razie potrzeby można w 15 minut dojechać
do słynnego kurortu Grand Baie. Serdecznie zapraszamy!
All Inclusive

Przy plaży

We dwoje

Położenie

Internet

Hotel Seaview położony jest w północno-wschodniej części wyspy, nad turkusową laguną, z pięknymi widokami na pobliskie
wysepki, m.in. Coin de Mire. Hotel znajduje się w zatoce, która chroni przed wysokimi falami, i zapewnia dobre warunki do
windsurfingu. Północna część wyspy charakteryzuje się nizinnym
krajobrazem, z ciągnącymi się wzdłuż wybrzeża skałkami, oraz
najpiękniejszymi plażami z krystalicznie czystą wodą. Do tętniącej
życiem, turystycznej miejscowości Grand Baie jest 10 kilometrów,
a do stolicy wyspy, Port Louis – 26 km. Transfer z lotniska trwa
ok 1 godzinę.

Bezprzewodowy Internet dostępny na terenie hotelu bez dodatkowej opłaty.
www.seaviewcalodyne.com

Plaża
Niewielka, ale piękna plaża oraz krystalicznie czysta woda oferuje dużo prywatności. Leżaki oraz ręczniki plażowe dostępne
bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Recepcja czynna 24h, lobby, restauracja główna, otwarta na
śniadania, lunche i kolacje, restauracja a’la carte otwarta w czasie kolacji, bar, butik.

Pokoje
Ten niewielki, przytulny hotel posiada 82 eleganckie pokoje. Pokoje superior (ok 40 m2), zlokalizowane na parterze, posiadają
łazienkę, łóżko małżeńskie (nie ma możliwości wstawienia dwóch
pojedynczych łóżek), indywidualnie sterowaną klimatyzację, taras, TV-sat, sejf.

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania i kolacje w formie bufetu, lunche – wybór z ustalonego menu. Nielimitowane napoje bezalkoholowe
i lokalne alkohole (woda, soki, herbata, kawa, napoje gazowane,
lokalne wino i rum). Wieczorem w restauracjach i barach obowiązuje dress code - zakryte buty, długie spodnie.

Program sportowy i animacyjny
Bez dodatkowej opłaty, Klienci korzystać mogą z kajaków, gier
i rowerów. W niektóre wieczory hotel zaprasza do cieszenia się
muzyką graną na żywo. Za dodatkową opłatą korzystać można
z nart wodnych, nurkowania, kite surfingu, wycieczek katamaranem. W dodatkowo płatnym, hotelowym SPA, skorzystać można
z szerokiego wyboru masaży oraz zabiegów na ciało i twarz.
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KOD IMPREZY: MRA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Sierpień od
5299
6770
Wrzesień od
5199
6999
Październik od
6170
8649
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
5399
Dopłata za pok. 1 os. od

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
9199
11649
9020
12030
10649
14799
6970
1471		

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: piątki

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5199 zł

Afryka

Mauritius

Coral Azur Beach Resort – Mont Choisy
Kategoria lokalna:

+

***

Na uwagę zasługują ogólnodostępne części hotelu, szczególnie ładnie zaaranżowana część basenowo rekreacyjna oraz animacje w obiekcie.
Polecamy Klientom szukającym dobrego standardu za niewygórowaną cenę.
Przy plaży

Fit & Fun

Położenie

Internet

Otoczony egzotycznym ogrodem hotel Coral Azur położony jest
w miejscowości Moint Choisy, w północno-zachodniej części wyspy. Usytuowany jest pomiędzy dwiema słynnymi, wspaniałymi
plażami – Moint Choisy (ok. 500 m od hotelu) i Troux Aux Biches
(ok. 800 m od hotelu). W pobliżu hotelu znajdują się liczne sklepy,
postoje taksówek, wypożyczalnie samochodów, kantory i centra
nurkowe. Do tętniącej życiem miejscowości Grand Bay jest zaledwie 5 km. Transfer z lotniska trwa ok. 1h 30min.

Bezpłatny dostęp do Wi-Fi w częściach ogólnodostępnych.
www.coralazur.com

Plaża
Hotel znajduje się tuż przy niewielkiej, prywatnej i piaszczystej
plaży. Do dyspozycji Gości są bezpłatne parasole i ręczniki plażowe.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 3 restauracje (Le Cotomil serwująca dania
kuchni międzynarodowej, Le Wahoo przy plaży, serwująca dania
kuchni kreolskiej i owoce morza, Le Chutney a’la carte, indyjska),
2 bary, basen, 2 jacuzzi, przechowalnia bagażu, parking, za dodatkową opłatą: pralnia, usługa prasowania, sklep, wymiana walut,
wypożyczalnia samochodów, opiekunka do dzieci.

Pokoje
Hotel dysponuje 88 pokojami rozlokowanymi w 9 bungalowach.
Pokoje standardowe wyposażone są w balkon lub taras, łazienkę,
indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, TV-sat, sejf, minibar (za opłatą) oraz suszarkę do włosów.

Wyżywienie
Śniadania (07:00 – 10:00) i kolacje (19:30 – 22:00) w restauracji
Le Cotomili oraz lunche (12:00 – 14:30) w restauracji Le Wahoo.
Nielimitowane napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole

Program sportowy i animacyjny
Hotel prowadzi animacje dzienne (gry, zawody, animacje sportowe) oraz wieczorne (pokazy tańca, wieczory tematyczne i folklorystyczne). Ponadto dla najmłodszych (dzieci w wieku 3-12 lat)
dostępny jest mini klub. Goście mogą bezpłatnie korzystać z kortu
tenisowego, boiska do siatkówki, stołu do tenisa stołowego, bilardu, kajaków, rowerów wodnych, łodzi ze szklanym dnem do
podziwiania podwodnego świata. Za dodatkową opłatą centrum
nurkowe.

KOD IMPREZY: MRA CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
9 dni
16 dni
Sierpień od
5220
6599
Wrzesień od
5099
6830
Październik od
6130
8299
Cena za dziecko (4-12 lat) już od
4949
Dopłata za pok. 1 os. od

7

dni

14

dni

cena katalogowa
9 dni
16 dni
9070
11370
8849
11749
10599
14199
5899
1379		

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: piątki

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5099 zł
35
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Mauritius

Mauritius – Rajskie wakacje

• •

•

9

dni

•

••

lub

16

dni

•

W programie: Port Luis
ptak Dodo - symbol wyspy
siedmiokolorowa ziemia
turkusowe laguny
rafy koralowe
olbrzymie żółwie
w parku Casela
Wiktoria Królewska
czynny wypoczynek, nurkowanie, wędkarstwo, parasailing
możliwość wyboru jednego z dziewięciu
hoteli podczas objazdu
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Mauritiusie

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Zwiedzanie i wypoczynek

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie przy stanowisku odpraw Rainbow
na 2 godziny przed wylotem. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na: R.pl/rozklady. Przelot
samolotem rejsowym na Mauritius (z przesiadką)
Dzień 2 Przylot na Mauritius, transfer do hotelu. Zakwaterowanie zgodne z rozpoczęciem
doby hotelowej. Dzień wolny na odpoczynek
i aklimatyzację. Wakacje na Mauritiusie to doskonały pomysł na spędzenie europejskiej zimy
w ciepłym, przyjemnym klimacie. Wyspa ma
naprawdę wiele do zaoferowania. Oprócz cudownych plaż z jasnym, mięciutkim piaskiem
i turkusową wodą zobaczymy rafy koralowe,
tropikalne rośliny, ciekawe zwierzęta i liczne

osobliwości przyrody, jak chociażby siedmiokolorową ziemię w okolicach wzgórza Chamarel.
Wieczorem obiadokolacja.
Dzień 3 Śniadanie. Zwiedzanie Port Luis,
stolicy wyspy zaczniemy od Aapravasi Ghat
- zespołu budynków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2006 roku,
które w latach 1834-1923 służyły jako brama
wejściowa dla imigrantów zarobkowych z Indii.
To jedno z niewielu tego typu miejsc na świecie. Dalej pojedziemy zobaczyć cytadele Fort
Adelaide, z twierdzy z 1834 roku rozpościera
się piękny widok na stolicę i otaczające je góry
Moka. Następnie przejazd przez centrum miasta
z kolonialną architekturą m.in. teatr i budynek
Madagaskar

MAURITIUS
Port Luis

Casela

Le Morne
Brabant

Curepipe
Trou-aux Cerfs
Ganga
Talao
La Vanille
Crocodile Park
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parlamentu. Zobaczymy także słynne Blue Penny Museum, poświęcone historii i sztuce wyspy.
Kolekcja obejmuje zabytkowe mapy morskie,
obrazy, rzeźby, ryciny i znaczki, w tym przykłady
słynnych znaczków pocztowych o nominale jednego i dwóch pensów wyemitowanych w 1847 r.
na Mauritiusie. Znaczki te, wydrukowane w ilości
500 sztuk techniką druku wklęsłego, uważane
są przez filatelistów za jedne z najcenniejszych
na świecie, a niezwykłości dodaje fakt, że najprawdopodobniej zachowało się już tylko 27 egzemplarzy na całym świecie. Wizyta w Caudon
Water Front – współczesnym centrum miasta
i czas wolny na placu targowym, gdzie można
kupić świeże owoce i warzywa, ale również

pamiątki w atrakcyjnej cenie. Na koniec dnia
udamy się do Trou-aux Cerfs - nieaktywnego
krateru wulkanu i najwyższego punktu miasta
Curepipe, które zamieszkuje ok 80 000 ludzi.
Naukowcy uważają, że wulkan w każdej chwili
może się obudzić. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 60 km).
Dzień 4 Śniadanie. Na początek udamy się
do najstarszego ogrodu botanicznego na południowej półkuli i jednego z najpiękniejszych
w tej części świata, zajmującego powierzchnię
33 ha. Warto zwrócić uwagę na przepiękne
okazy wiktorii królewskiej, rośliny wodnej występującej głównie w dorzeczu Amazonki, której liście dochodzą do 3 m średnicy. Następnie

Afryka

Mauritius

7+7

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

Mauritius, jak napisał Mark Twain,
„został stworzony zanim powstał Raj
i posłużył jako model do jego budowy”. Ten tropikalny raj oferuje lśniące plaże, błękitne laguny, kolorowy
podwodny świat, piękne krajobrazy
z bujną roślinnością i różnorodność
przemieszanych ras i kultur.
Wybierz się na rajskie wakacje!
Agnieszka Płachta
Pilot wycieczek Rainbow

wizyta w muzeum cukru. Zwiedzając muzeum
poznamy historię Mauritiusa oraz poznamy
tajniki procesu produkcji cukru. Będzie okazja
do degustacji różnych słodkości i najlepszego rumu na wyspie. Na koniec udamy się do
domu kolonialnego Labourdonnais - miejsce
to odkryje przed nami XIX wieczny styl życia
elity Mauritiusa. Piękny, odrestaurowany dom
wybudowany w 1859 roku kryje wiele tajemnic, a otoczenie i przepiękny ogród z tropikalną
roślinnością jest wizytówką lokalnego dziedzictwa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
(Trasa ok. 40 km).
Dzień 5 Po śniadaniu odwiedzimy park Casela, gdzie na 14 ha endemicznego lasu będziemy
mogli zobaczyć egzotyczne zwierzęta min. lwy,
nosorożce, antylopy, żyrafy. Następnie przejedziemy w okolice Chamarel. Osobliwością tego miejsca jest ziemia mieniąca się wieloma pastelowymi

kolorami. Całość stanowi piękny obraz stworzony wprost przez sama naturę. Okolice Chamarel
znane są także z uprawy kawy arabica i jednego z najpiękniejszych na wyspie wodospadów.
Zwiedzanie zakończymy wizytą na najbardziej
wysuniętej na zachód części wyspy - półwyspie
Le Morne Brabant. To urzekające miejsce zostało
w 2008 r. wpisane na listę UNESCO. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 6 Po śniadaniu pojedziemy do Ganga Talao, położonego na wysokości ok 600 m
n.p.m. jeziora wulkanicznego, gdzie znajduje się
najbardziej święte miejsce w religii hinduskiej
na Mauritiusie, świątynia poświęcona Shivie. Następnie udamy
się na pobudzającą zmysły
wycieczkę na plantację
herbaty, gdzie zobaczymy
proces jej produkcji i spróbujemy różnych gatunków
tego napoju w malowniczo
położonej restauracji. Kolejnym punktem programu
będzie Gris Gris - najbardziej
na południe wysunięty punkt na
wyspie, gdzie majestatyczne fale oceanu,
efektownie rozbijają się o wulkaniczne klify.
Na koniec wizyta w La Vanille Crocodile Park,
malowniczym rezerwacie przyrody, gdzie spotkamy krokodyla nilowego, żółwia olbrzymiego
oraz zobaczymy kolekcję przepięknych motyli
i owadów. Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg. (Trasa ok. 150 km).
Dzień 7-8 Pobyt w wybranym hotelu - czas
wolny na odpoczynek, kąpiele słoneczne lub
skorzystanie z dodatkowych wycieczek fakultatywnych. Proponujemy pływanie z delfinami,
rejsy na pobliskie wyspy, lub nurkowanie na

pięknych rafach. Pełną listę wycieczek przedstawi pilot na miejscu.
Dzień 9 Po śniadaniu czas wolny. Transfer: - Klienci wybierający dodatkowy tydzień
pobytu na Mauritiusie - transfer do wybranego
hotelu, - Klienci powracający do Polski - transfer na lotnisko i lot do Polski. Przylot do Polski
według rozkładu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

krywców zaprosimy na trekking do wodospadów Les Sept Cascades.
Ciepłe wody Oceanu Indyjskiego to cudowne
miejsce na leniwe popołudnie spędzone na katamaranie, ale również na odkrywanie podwodnego
świata raf koralowych czy zatopionych statków.
Wędkarzy zapraszamy na połowy olbrzymich
merlinów i dorodnych bonito. Przy odrobinie
szczęścia można tu także złowić zielonozłotą
rybę-delfin.

HOTELE

ŚWIADCZENIA

Podczas objazdu istnieje możliwość zakwaterowanie w jednym z dziewięciu hoteli: Anelia
Hotel, Casuarina Resort & Spa, Coral
Azur Beach Resort, Laguna Beach Hotel & Spa, Le Meridien
Ile Maurice, Maritim Resort
& SPA, Sealife Resort &
Spa, Seasense Boutique
Hotel & Spa, Tarisa Resort
& Spa. Wyżywienie: zgodnie w wybranym hotelem.
Opisy hoteli w sekcji „Wypoczynek Mauritius” i w systemie
rezerwacyjnym R.pl pod opisem
wycieczki Rajskie wakacje.
Dla chętnych za dopłatą możliwość przedłużenia wycieczki o tydzień pobytu na Mauritiusie. Opisy hoteli w sekcji Wypoczynek
Mauritius. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym na Mauritius (z przesiadką w jednym z portów europejskich), transfery: lotnisko
- hotel - lotnisko, program jw., opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelu (w zależności od
wybranego terminu - 7 lub 14 dób hotelowych),
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy
pilota - opiekuna grupy podczas zwiedzania,
pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL,
Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek
opcjonalnych dla chętnych (jak w opisie), dodatkowych posiłków i napojów oraz innych wydatków osobistych. Koszt uczestnictwa w programie (opłata na miejscu), w tym bilety wstępu,
przewodnicy, napiwki wynosi ok. 170 EUR/os.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Zapraszamy do skorzystania z wycieczek fakultatywnych, podczas których poznamy dwie
najbardziej popularne aktywności Mauritiusa:
parasailing i chodzenie po dnie oceanu w przezroczystym hełmie wypełnionym powietrzem.
Miłośnicy zwierząt popływają z delfinami, od-

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Sierpień od
5399
9349
Wrzesień od
5230
9070
Październik od
6330
10899
Cena za dziecko (4-12 lat) już od
5099
Dopłata za pok. 1 os. od
1400

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Ocean V
****

od 599 zł

Seasense Boutique
Hotel & Spa *****

od 3299 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: MRB
CENA OD

5230 zł
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–› Wyloty z: Warszawa
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Informacje ogólne
Wiza
Zniesiono obowiązek wizowania dla
obywateli polskich. (Uwaga! Nie dotyczy
posiadaczy paszportów tymczasowych
- konieczność wyrobienia wizy przed
wylotem we własnym zakresie).

Chiny

Czas
+ 7 h w stosunku do czasu polskiego zimą.

Indie
Tajlandia
Indonezja
Bali

Język urzędowy
Indonezyjski.

BALI

Waluta
1 rupia indonezyjska (IDR). Aktualny przelicznik: 1 PLN = 3 480 IDR; 1 USD = 13 760
IDR. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać Euro
lub inne powszechnie akceptowane waluty.
Pieniądze można wymienić w bankach i
kantorach oraz hotelach. Zalecamy zabranie
banknotów w dobrym stanie: nie są akceptowane banknoty zniszczone, naddarte,
poplamione itp. – kantory i banki odmawiają ich wymiany. W przypadku dolarów
amerykańskich należy zwrócić uwagę, żeby
były to banknoty najnowszych emisji, po
2000 r. (seria „kolorowa”).Karty kredytowe
są powszechnie akceptowane na Bali.

Ubud
Denpasar
Jawa

Seminyak
Kuta
Jimbaran

Sanur
Tanjung Benoa
Nusa Dua

Indonezja to kraj tysięcy wysp, z których każda jest
wyjątkowa. Bali słynie z rajskich, piaszczystych plaż,
urokliwych świątyń oraz egzotycznych krajobrazów.
Jako wyspa hinduistyczna jest zamieszkana przez
przyjaznych, pogodnych i pomocnych ludzi.
Od rozrywkowej Kuty po zaciszne plaże Nusa Dua
– tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.
W regionie
Kuta
Niegdyś osada rybacka, dziś największy kurort
wypoczynkowy na Bali. Słynie z długiej, szerokiej plaży, a także największego na wyspie wyboru sklepów, barów, restauracji, klubów i dyskotek. Polecamy przede wszystkim wielbicielom
aktywnego wypoczynku, dobrego jedzenia
i życia nocnego. Dodatkowym atutem jest krótki
transfer z lotniska oraz dobre skomunikowanie
z innymi miejscowościami i atrakcjami Bali.
Seminyak
Miejscowość wypoczynkowa położona na
północ od Kuty (obecnie w jej granicach administracyjnych), z dużym wyborem restauracji
oraz sklepów z pamiątkami i miejscowym rękodziełem. Plaża w Seminyak oferuje najlepsze
warunki do nauki surfingu w tym regionie.
Sanur
Miasteczko na wschodnim wybrzeżu, znane
m.in. z pięknej plaży, na której do dziś można
zobaczyć tradycyjne balijskie łodzie. Oprócz
sklepów, barów i restauracji, niedaleko Sanur
znajduje się również egzotyczny Ogród Orchidei.
Nusa Dua
Kurort na wschodnim wybrzeżu, w którym zlokalizowane są hotele o najwyższym standardzie.
Piękne plaże i relaksująca atmosfera sprawiają,
że ta część wyspy wybierana jest przede wszystkim przez wielbicieli spokoju, szukających
wyciszenia w prawdziwie rajskich krajobrazach.
Tanjung Benoa
Niewielki półwysep na północ od Nusa Dua,
cieszący się popularnością ze względu na dobre
hotele i wille wypoczynkowe. Oprócz pięknej

Telefony
Telefony komórkowe działają na terenie wyspy. Rozmowy lokalne są tanie,
natomiast międzynarodowe bardzo drogie.
Koszty połączeń w roamingu polskich
sieci komórkowych są stosunkowo drogie,
dlatego prosimy o sprawdzenie operatora
stawek przed wyjazdem.

piaszczystej plaży, Benoa oferuje również szereg
restauracji i barów oraz posiada port jachtowy.
Jimbaran
Dawna wioska rybacka położona na południu
wyspy. Słynie z malowniczej zatoki, pięknych
zachodów słońca i najlepszych owoców morza.
Idealne miejsce na romantyczną kolację na
plaży.
Ubud
Ta urokliwa miejscowość zyskała na popularności dzięki filmowi „Jedz, módl się, kochaj”.
Ubud znane jest jako kulturalna stolica Bali
i nie brakuje tu pracowni artystycznych oraz
centrów rękodzielniczych. Klimatyczne, kameralne hotele oferują piękne widoki na malownicze pola ryżowe i porośnięte bujną roślinnością
zbocza wąwozów, a specjalizują się w lekcjach
gotowania, zajęciach jogi i zabiegach spa.
Wyjątkowo odprężający pobyt w Ubud stanowi
doskonałe dopełnienie wypoczynku na balijskim wybrzeżu.
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (z przesiadką), transfery lotnisko
- hotel - lotnisko, opłaty lotniskowe, 10 lub 12*
rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie wg
opisu zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (wariant
standard: NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek
fakultatywnych (w języku polskim od minimum
15 osób), posiłków innych niż wymienione w
opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, innych
wydatków osobistych.

Szczepienia i zdrowie
Nie ma obowiązku szczepień ochronnych,
ale zaleca się wcześniejsze zaszczepienie
przeciwko żółtaczce typu A i B oraz tężcowi.
Orientacyjne ceny
Obiad – ok. 10 USD,
woda w sklepie – ok. 0,5 USD,
piwo – ok. 2 USD, kawa – ok. 2 USD.
Wyloty
Wyloty z Warszawy. Zbiórka na 3 godziny
przed wylotem na lotnisku im. F. Chopina,
Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje
się w strefie “Biura Podróży”, w łączniku
pomiędzy strefą B a C lotniska (vis a vis
sklepu “Virgin”). Aktualne rozkłady prosimy
sprawdzać na R.pl/rozklady .

Średnie temperatury
35˚C
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C
5˚C
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Wulkan Batur

Azja
Indonezja - Bali
Atrakcje i wycieczki
fakultatywne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Wycieczki fakultatywne
Balijskie ABC
W czasie naszej podróży odwiedzimy świątynię będącą częścią
balijskiego wpisu na Listę UNESCO – Taman Ayun. jako najdoskonalszego przykładu architektury balijskiej. W kolejnym punkcie na
trasie, czyli w małpim gaju, zobaczymy makaki jawajskie w otoczeniu zieleni, fikające po gałęziach i murach świątynnych. Do
tego dwie niesamowicie położone świątynie, które można znaleźć
na każdym folderze: Tanah Lot na wysokich klifach nad oceanem
i Ulun Danu nad jeziorem z we wnętrzu wygasłego wulkanu. Wycieczka całodniowa Cena ok. 58 USD/os.

Z dala od utartych ścieżek
Wyprawa ta poprowadzi nas przez tereny, które nie leżą na głównych ścieżkach turystycznych. Balijczycy są znani z unikalnego
rękodzieła dlatego odwiedzimy manufakturę w Mas, gdzie porozmawiamy o różnych rodzajach drewna tropikalnego. W ramach wycieczki obejrzymy kolorowe przedstawienie Barong/kris
docenione w 2015 r. przez UNESCO. W porze lunchu zatrzymamy
się w restauracji z fenomenalną panoramą na wulkaniczne jezioro Batur oraz wulkan o tej samej nazwie, górujący nad okolicą.
Zajrzymy też do kultowej świątyni Tirta Empul, czczonej przez
wyznawców hinduizmu jako święte oczyszczjące źródła. Podczas
jednej z przerw dowiemy skąd bierze się najdroższa kawa świata
– kopi luwak. Wycieczka całodniowa. Cena ok. 57 USD/os.

Bali to nie tylko perfekcyjne warunki plażowe, ale przede wszystkim miejsce słynące
z ogromnej duchowości i tropikalnej przyrody.
Polecamy odwiedzenie północnej części wyspy,
która zachwyci nas malowniczymi świątyniami
na wodzie, intensywnością zieleni pól ryżowych,
niepowtarzalnym smakiem świeżych owoców
i ogromną przyjaznością mieszkańców.
Anna Wachnik
Manager Produktu

Tanah Lot
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dospadami, w lesie tropikalnym, w głębokiej dolinie pod okiem
doświadczonych instruktorów. Świetna zabawa i emocje gwarantowane. Stopień trudności II. Cena ok. 65 USD/os.
W cieniu wulkanu Agung
Krajobraz Bali zdominowany jest przez górujący nad wyspą wulkan Agung – najważniejszy symbol dla każdego Balijczyka, będący zarazem najwyższym szczytem Bali. To w tym miejscu znajduje
się największy kompleks hinduistyczny na wyspie – Besakih przez
niektórych uznawany za cudowny. Odwiedzimy warsztat, gdzie
poznamy tradycyjną metodę wyrabiania batiku – tkaniny z której słynie Indonezja i która ma tu nawet swoje święto. Również
zajrzymy do tradycyjnej wioski Penglipuran z charakterystyczną
dla wyspy zabudową. Lunch zjemy w przepięknej scenerii tarasów
ryżowych w Bukit Jambal, które znalazły się na okładce National
Geografic. Wracając obejrzymy kameralny dawny pałac sprawiedliwości Kerta Gosa. Wycieczka całodniowa Cena ok. 57 USD/os.
Południe Bali
Popołudniowa wycieczka rozpocznie się wizytą w jednej z najważniejszych świątyń na Bali – Uluwatu. Zbudowana w XI w. świątynia
jest widowiskowo położona na szczycie 70-metrowego klifu i jest
chętnie odwiedzana przez okoliczne makaki. Obejrzymy tu charakterystyczne dla Bali przedstawienie taneczne Kecak (zwane „małpim tańcem”) z motywami z eposu Ramayana. Cena ok. 49 USD/os.

Zwiedzanie
Elephant safari
Wizyta w parku safari będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się
z bliska niesamowitym słoniom sumatrzańskim, możliwość nakarmienia (dodatkowo płatne ok. 3 USD) oraz 30 minutowy spacer na
grzbiecie słonia w idealnej scenerii lasu tropikalnego oraz poznanie historii danego zwierzęcia opowiadana przez jego opiekuna.
Degustacja czekolady w fabryczce POD. Cena ok. 75 USD/os.
Rafting na rzece Ayung
Niezapomniana przygoda podczas ok. 2h spływu najatrakcyjniejszą trasą Bali z pięknymi reliefami wykutymi w skałach, wo-

Tirta Gangga - wodne ogrody
Nieduże, aczkolwiek fascynujące i piękne miejsce, którego podczas pobytu na Bali nie można ominąć. Krystalicznie czysta woda,
kolorowe rybki, mnóstwo kolorów i piękne rzeźby czynią to miejsce absolutnie magicznym.

Z dziećmi
Pyszna zabawa w aquaparku Circus
Idealne miejsce na wypad z całą rodziną. Aquapark to prawdziwe zagłębie zjeżdżalni i wodnych atrakcji. Każdy bez względu na
wiek znajdzie coś dla siebie.
Rodzinnie w Bali Safari and Marine Park
Bali Safari And Marine Park, to całkiem duży i ciekawy park rozrywki, głównie dla młodszych turystów. Jest tu sporo atrakcji, takich jak
karuzele, zjeżdżalnie, dzikie zwierzęta (w tym słonie, orangutany
i delfiny) oraz mały aqua park. www.balisafarimarinepark.com

Relaks
Sportowo i wypoczynkowo na plaży!
Plaża w Kuta przyciąga wielu turystów i nie tylko fanów plażowania. Tutaj można uprawiać sporty wodne, nurkować albo

skosztować drinka w jednym z okolicznych barów. Światowo
i wakacyjnie!

Przyroda
Świat kolorowych ptaków
W Bali Bird Park można podziwiać z bliska prawie 250 gatunków
ptaków. Na terenie parku organizowane są liczne pokazy, jest
również kino 3D. www.bali-bird-park.com
Wspaniałe wodospady Sekumpul
Wspaniała przyroda i piękne wodospady w jednym. Przez wielu
uznawane za jedne najpiękniejszych na Bali. Znajdują się nieco
na uboczu, zatem nie bywa tu zbyt tłoczno.
Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center,
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.

Uluwatu
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Ayodya – Nusa Dua
Kategoria lokalna:

*****

Hotel dla wymagających klientów, polecany szczególnie osobom poszukującym odpoczynku z dala od tłocznych kurortów, a jednocześnie
blisko plaży. Jedna z najlepszych plaż na Bali - polecamy.
Przy plaży

Fit & Fun

We dwoje

Położenie
Hotel wybudowany w tradycyjnym stylu balijskim, położony
w Nusa Dua, na południowym skraju wyspy. Nusa Dua jest uznawana za najlepszą lokalizację plażową na Bali, jednocześnie z dala
od hałaśliwych kurortów. Do lotniska ok. 12 km, do Kuty (z szerokim wyborem sklepów, restauracji, barów i innych rozrywek) ok.
15 km - dojazd taksówką ok. 15 USD. W pobliżu hotelu znajduje się
18-dołkowe pole golfowe oraz centrum handlowe Bali Collection
z dużym wyborem restauracji.

Plaża
Szeroka i piaszczysta plaża z drobnym, jasnym piaskiem oraz łagodnym zejściem do wody znajduje się bezpośrednio przy hotelu.
Bezpłatne leżaki i parasole.

lub ok. 375 tys. IDR z kolacją). Bezpłatnie dostępny bilard, siłownia, tenis stołowy, plażowa piłka nożna, koszykówka, szachy
i siatkówka plażowa. Za dodatkową opłatą: squash, tenis ziemny,
mini-golf, lekcje jogi oraz centrum sportów wodnych na plaży
w pobliżu hotelu oferujące m.in. windsurfing, kitesurfing, jet ski,
nurkowanie oraz rejsy łódką ze szklanym dnem (szczegółowy
cennik dostępny na miejscu).

Internet
Bezpłatny internet WiFi w ogólnodostępnych częściach hotelu
oraz w pokojach.
www.ayodyaresortbali.com/

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 5 restauracji (międzynarodowa, z owocami
morza, japońska, śródziemnomorska i restauracja przy basenie
ze snack barem), lobby bar, sklepy z pamiątkami, 2 baseny ze
słodką wodą, w tym 1 z brodzikiem dla dzieci, taras słoneczny,
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki plażowe. W hotelu znajduje się duże i dobrze wyposażone centrum konferencyjne (14 sal
konferencyjnych, z czego największa na 700 osób) oraz centrum
spa (szczegółowy cennik dostępny w recepcji). Dostęp do internetu w centrum konferencyjnym (za opłatą - cennik w recepcji).
Ponadto dla najmłodszych mini-klub i plac zabaw.

Pokoje
Ponad 540 pokoi różnego typu. Naszym Klientom oferujemy pokoje typu Deluxe Garden View (z widokiem na ogród, basen lub
pole golfowe) o powierzchni ok. 45 m2 - wszystkie pokoje są dwuosobowe z łazienką i WC (dostawka w formie rozkładanego łóżka
- tylko na potwierdzenie). W każdym pokoju indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV-sat, mini-bar (korzystanie - dodatkowo
płatne), zestaw do robienia herbaty i kawy, telefon, suszarka do
włosów oraz sejf (bezpłatny). Wszystkie pokoje posiadają balkon.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu.

Program sportowy i animacyjny
Hotel nie zapewnia programu animacyjnego. Trzy razy w tygodniu wieczorne występy z muzyką na żywo (cena ok. 187 500 IDR
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KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
13 dni
15 dni
13 dni
15 dni
Czerwiec od
5349
5670
11699
12570
Lipiec od
5349
5670
11699
12570
Sierpień od
5899
5099
12999
13149
Wrzesień od
4849
5170
9699
10449
Październik od
4799
5099
9970
10699
Cena za os. dorosłą na dost. już od
4799
5099
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
4799
5099
Dopłata za pok. 1 os. od
1550		

10

dni

12

dni

Długość pobytu:
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

4799 zł

Azja Indonezja - Bali

Melia Bali The Garden Villas – Nusa Dua
Kategoria lokalna:

*****

Wysokiej klasy hotel z najwyższą jakością świadczonych usług oraz doskonałą lokalizacją w spokojnej okolicy. Jako jeden z nielicznych
obiektów na Bali oferuje pakiet all inclusive.
All Inclusive za dopłatą

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Hotel znajduje się w Nusa Dua, na południowym skraju wyspy,
z dala od hałaśliwych kurortów, w otoczeniu pięknego tropikalnego ogrodu. Jest to zdaniem wielu najlepsza lokalizacja wypoczynkowa na Bali. Do lotniska ok. 11 km, do Kuty (z szerokim wyborem
sklepów, restauracji, barów i innych rozrywek) ok 15 km - dojazd
taksówką ok. 15 USD. Niedaleko hotelu jest 18-dołkowe pole golfowe i tuż obok centrum handlowe Bali Collection ze sklepami
i restauracjami.

Plaża

opłatą: wypożyczalnia rowerów, tenis ziemny oraz centrum
sportów wodnych na plaży (szczegółowy cennik dostępny na
miejscu). Dla gości z all inclusive bezpłatnie lekcje gotowania,
yoga, niemotorowe sporty wodne (np. kajaki, nurkowanie z rurką, windsurfing). Kilka minut od hotelu 18-dołkowe pole golfowe
(dodatkowo płatne).

Internet
Bezpłatny internet WiFi na terenie całego obiektu oraz w pokojach.
www.melia.com

Piękna, piaszczysta plaża (jasny, drobny piasek) znajduje się
bezpośrednio przy hotelu. Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja, 5 restauracji, 3 bary, sklep z pamiątkami,
basen z brodzikiem dla dzieci (ze słodką wodą), taras słoneczny,
bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki plażowe. W hotelu znajduje
się centrum konferencyjne.

Pokoje
Blisko 500 pokoi różnego typu. Naszym Klientom oferujemy
pokoje typu standard (na parterze) lub premium (na piętrze) przestronne pokoje dwuosobowe z łazienką i WC o powierzchni
ok. 42 m2 (dostawka w formie pojedynczego łóżka). W każdym
pokoju indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV-sat, mini-bar
(w all inclusive bezpłatnie piwo i napoje bezalkoholowe), zestaw
do robienia kawy i herbaty, telefon, suszarka do włosów oraz bezpłatny sejf. Wszystkie pokoje posiadają balkon lub taras.

Wyżywienie
Śniadania w formie bogatego bufetu. Za dopłatą pakiet All inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, lokalne napoje
alkoholowe (piwo, wino, gin, wódka, whisky i rum) i bezalkoholowe podczas posiłków i w godzinach 09:00 - 01:00 w barach,
przekąski w barze przy basenie w ciągu dnia między posiłkami
(10:00 - 19:00), room service 24h bezpłatny w all inclusive, bar
przy plaży (09:00 - 00:00).

Program sportowy i animacyjny
Hotel organizuje animacje dzienne i wieczorne. Na terenie hotelu dostępne jest centrum fitness. Bezpłatnie: wodny aerobik,
stretching, siatkówka plażowa, piłka wodna. Za dodatkową

KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
13 dni
15 dni
13 dni
15 dni
Czerwiec od
7049
7699
13370
14499
Lipiec od
7049
7699
13370
14499
Sierpień od
8730
8430
15299
16099
Wrzesień od
6549
7199
11399
12530
Październik od
6470
7099
11649
12730
Cena za os. dorosłą na dost. już od
6470
7099
Dopłata za pok. 1 os. od
3150		

10

dni

12

dni

Długość pobytu:
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

6470 zł
43

Azja Indonezja - Bali

Bali Tropic – Tanjung Benoa
Kategoria lokalna:

****

Znany z dobrej kuchni hotel położony w tropikalnym ogrodzie tuż przy piaszczystej plaży jest idealnym miejscem dla osób spragnionych
relaksu. Lokalizacja obiektu zapewnia zapierające dech w piersiach widoki oraz możliwość skorzystania z uroków pobliskich miejscowości.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Położenie
Luksusowy hotel zlokalizowany w południowej części wyspy
Bali, w Tanjung Benoa, w odległości ok. 13 km od lotniska. Ok.
18 km dzieli obiekt od miejscowości Kuta, a ok. 7 km od Nusa
Dua, w której znajduje się centrum handlowe Bali Collection. Taka
lokalizacja gwarantuje możliwość relaksu oraz skorzystania z rozrywek oferowanych przez pobliskie miejscowości.

wodne na plaży (zmotoryzowane) np. narty wodne, nurkowanie,
parasailing.

Internet
Bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi w lobby i w pokojach.
www.balitropic-resort.com

Plaża
Hotel usytuowany tuż przy pięknej plaży, w popularnej części
wyspy. Leżaki na plaży – bezpłatne, ręczniki kąpielowe dostępne
od godziny 8:00 przy basenie.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., restauracje, bary, basen, leżaki przy basenie
- bezpłatne. Dla dzieci: mini klub (5-12 lat). Płatne dodatkowo: pasaż handlowy, pralnia, SPA, salon piękności, opiekunka do dzieci.

Pokoje
Obiekt posiada 150 wygodnie urządzonych pokoi. Naszym gościom oferowane są pokoje typu Deluxe w bungalowach, wyposażone łazienkę (WC, prysznic/wanna), prywatny balkon lub
taras, suszarkę, TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), indywidualnie
sterowaną klimatyzację (bezpłatną) oraz mini bar (płatny dodatkowo). W każdym bungalowie znajduje się 8 pokoi – 4 na
parterze i 4 na piętrze.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:30), obiady (13:00-14:30) oraz
kolacje (19:00-21:30) w formie bufetu, późnym popołudniem herbata i ciastka (16:30-17:30), lokalne napoje alkoholowe (piwo,
wino, vodka, gin, whisky) i bezalkoholowe dostępne przez całą
dobę. W godiznach zamknięcia bufetu, dostępna restauracja serwująca dania ze specjlanego „all inclusive menu”.

Program sportowy i animacyjny
Obiekt dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.
Do dyspozycji gości jest siatkówka plażowa, bilard, siłownia, szachy w ogrodzie, mini golf, mini boisko do plażowej piłki nożnej
(na plaży), rzutki, tenis stołowy. Poza tym 2 razy w tygodniu
wieczory rozrywkowe oraz pokazy związane z balijską kulturą,
występy wokalne, a także sporty wodne na plaży (niezmotoryzowane) np. windsurfing, snorkelling. Płatne dodatkowo: sporty
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KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
13 dni
15 dni
13 dni
15 dni
Czerwiec od
8049
8899
16599
18320
Lipiec od
8049
8899
16599
18320
Sierpień od
8599
8299
16599
17670
Wrzesień od
7549
8420
14620
16370
Październik od
7470
8299
14870
16549
Cena za os. dorosłą na dost. już od
7470
8299
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
6899
7549
Dopłata za pok. 1 os. od
2229		

10

dni

12

dni

Długość pobytu:
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

7470 zł

Azja Indonezja - Bali

Wina Holiday – Kuta
Kategoria lokalna:

***

Hotel położony na ładnie zagospodarowanym terenie z tropikalnymi roślinami, niedaleko piaszczystej plaży. Praktycznie urządzone pokoje,
miła obsługa oraz kameralna atmosfera gwarantują relaksujący wypoczynek.
We dwoje

Położenie
Kameralny hotel o tradycyjnej, balijskiej architekturze zlokalizowany ok. 8 km od lotniska. Obiekt usytuowany jest w miejscowości Kuta, w południowej części Bali. Ta dawna wioska rybacka
obecnie jest jednym z najbardziej znanych kurortów na wyspie
dzięki urozmaiconym noclegom, urokliwym restauracjom oraz
licznym barom i dyskotekom.

Plaża
Słynna, szeroka, piaszczysta plaża Kuta Beach zlokalizowana jest
ok. 200 m od hotelu. Brak hotelowych leżaków i parasoli na plaży.

Do dyspozycji gości
Recepcja 24-godz., restauracja, bary, 2 baseny, 2 baseny dla dzieci, centrum biznesowe, wypożyczalnia samochodów, wymiana
walut, pralnia, bezpłatne transfery do przecznicy Legian oraz
placu Kuta, punkt informacji turystycznej.

Pokoje
W obiekcie znajduje się 184 przytulnie urządzonych pokoi 2-osobowych z możliwością jednej dostawki. W każdym z nich jest
łazienka (WC, prysznic/wanna), balkon/taras, indywidualnie
sterowana klimatyzacja (bezpłatna), TV, telefon, mini bar, zestaw
do przygotowania kawy lub herbaty, sejf (bezpłatny).

Wyżywienie
Śniadania. Możliwość zakupu dodatkowych posiłków w restauracji Lagenda Malaysian Food Garden serwującej potrawy kuchni
malezyjskiej, indonezyjskiej oraz międzynarodowej. Goście mają
możliwość nabycia napoi i przekąsek w barze przy basenie, a także w barze The Beji Bar.

Program sportowy i animacyjny
Siłownia.
Płatne dodatkowo: SPA i salon piękności.

Internet
Bezpłatny Internet Wi-Fi we wszystkich pomieszczeniach hotelu.
www.holidayvillakutabali.com/index.php

KOD IMPREZY: JDP

CENY za os. w pok. 2 os. w zł

cena w promocji już od
cena katalogowa
Terminy
13 dni
15 dni
13 dni
15 dni
Czerwiec od
4449
4599
10370
10870
Lipiec od
4449
4599
10370
10870
Sierpień od
4999
4020
10370
8649
Wrzesień od
3949
4099
7799
8199
Październik od
3899
4020
8099
9099
Cena za os. dorosłą na dost. już od
3899
4020
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
3899
4020
Dopłata za pok. 1 os. od
681		

10

dni

12

dni

Długość pobytu:
10 lub 12 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: różne dni tygodnia

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

3899 zł
45

Azja

Indonezja

Bali – Wyspa Bogów
W programie: święte źródła Siring
w Tanah Lot
pobyt na Bali

•

•

13

dni

niepowtarzalne tradycyjne rękodzieło

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Bedugul

Kintamani

BALI

Wulkan
Agung

Jawa
Taman Ayun
Tanah Lot
Denpasar

46

•

Kecak - „małpi taniec”

•

wulkany i tarasy ryżowe

•

lub

15

dni

zachód słońca

Azja

Indonezja

Dzień 1 Zbiórka na 3 godziny przed wylotem
na lotnisku im. F. Chopina, Warszawa - stanowisko Rainbow znajduje się w strefie „Biura Podróży”, w łączniku pomiędzy strefą B a C lotniska
(vis a vis sklepu „Virgin”). Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na R.pl/rozklady. Wylot
samolotem rejsowym do Denpasar (z przesiadką w jednym z portów europejskich lub krajów
Półwyspu Arabskiego).
Dzień 2 Przylot do Denpasar, czas na odpoczynek po podróży. Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu na Bali.
Dzień 3 Po śniadaniu przejazd na wschodnią
część wyspy, której krajobraz dominuje górujący nad okolicą wulkan Agung - najwyższe
wzniesienie Bali (3124 m n.p.m.). Odwiedzimy
tu warsztat rękodzielniczy specjalizujący się
w bogato zdobionych wyrobach drewnianych.
Następnie zobaczymy tradycyjną balijską architekturę w Klungkung oraz kompleks świątynny
Besakih, położony malowniczo na zboczu góry
Agung i stanowiący najważniejszy ośrodek
kultu hinduistycznego na wyspie. Odwiedzimy
również jedną z niewielu pozostałych na Bali
tradycyjnych wiosek ogrodzonych kamiennym
murem. Wieczorem powrót do hotelu na nocleg.
(Trasa ok. 120 km).
Dzień 4 Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd w rejon Kintamani, gdzie będziemy mogli
podziwiać kunszt miejscowych rękodzielników
(srebro i drewno) oraz tancerzy tańców Barong
i Keris. Będzie również okazja do zachwycenia
się malowniczą panoramą wulkanu Batur i jego
rozległej kaldery z jeziorem Batur (geopark UNESCO). Na zakończenie odwiedzimy miejscową
świątynię i święte źródła. Późnym popołudniem

powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 140 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wizyta na lokalnym
targowisku - najlepszym miejscu do zakupienia pamiątek z Bali. Bogaty wybór wyrobów ze
złota, srebra, drewna i surowców morskich oraz
tkanin sprawi, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zaprosimy też na charakterystyczne dla Bali
przedstawienie taneczne Kecak (zwane „małpim tańcem”) z motywami z eposu
Ramayana, wywodzące się z rytualnych chóralnych śpiewów,
którymi mieszkańcy wyspy
wprowadzali się w stan
transu. Powrót do hotelu
i czas wolny. (Trasa ok.
30 km).
Dzień 6 Śniadanie
w hotelu, a następnie zwiedzanie centralnej części wyspy.
Dzień spędzimy wśród największych
atrakcji Bali, wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
Rozpoczniemy wizytą na najsłynniejszych
tarasach ryżowych Jatiluwih, gdzie czeka nas
ekscytujący spacer pomiedzy malowniczymi
polami u podnóża wulkanu Batukaru. Następnie
udamy się nad brzeg jeziora Beratan. Znajduje
się tu jedna z najpiękniej położonych balijskich
świątyń, poświęcona kultowi boga Śiwy i Buddy. W drodze powrotnej możliwość nabycia egzotycznych owoców na lokalnym targu. (Trasa
ok. 140 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i czas wolny. Po południu przejazd do świątyni Taman Ayun z XVII w., otoczonej przepięknym
ogrodem. Zatrzymamy się również w Lesie Małp,

a dzień zakończymy wizytą w świątyni Tanah Lot
- jednej z najsłynniejszych na Bali, ze względu na
urzekające położenie na skale około 200 metrów
od brzegu wyspy. Widok słońca zachodzącego
nad świątynią na długo pozostanie w pamięci
i będzie znakomitą okazją do zrobienia zdjęć.
Wieczorem przejazd do wybranego hotelu na
wypoczynek. (Trasa ok. 70 km).
Dzień 8-10 (8-13*) Po śniadaniu
czas wolny na kąpiele morskie
i słoneczne.
Dzień 11 (14*) Śniadanie w hotelu i czas wolny.
Około południa wykwaterowanie. Wieczorem
transfer na lotnisko i przelot do Polski samolotem
rejsowym (z przesiadką).
Dzień 12 (15*) Przylot do
Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

posiadaczy paszportów tymczasowych - konieczność wyrobienia wizy przed wylotem we
własnym zakresie).
Waluty. Zalecamy zabranie dolarów amerykańskich, choć można również wymieniać EUR
lub inne powszechnie akceptowane waluty.
Pieniądze można wymienić w licznych bankach
i kantorach oraz hotelach. W Indonezji nie są
akceptowane banknoty 50 USD oraz 100 USD
starych edycji (sprzed 1996 r., z małymi wizerunkami prezydentów)

Balijski kalendarz liczy 210 dni, około
200 z nich to dni świąteczne. Bardzo
łatwo jest więc trafić tu na ceremonię i dać się wciągnąć niezwykłej
balijskiej duchowości.
Karolina Łyżwa
Pilot wycieczek Rainbow

HOTELE
Część objazdowa. Hotele *** z basenem.Pokoje: 2- osobowe wyposażone w łazienki z wc,
klimatyzację i TV. Pokój 3- osobowy, to z reguły
pokój 2 - osobowy z dostawką (dostawka na
ogół w formie łóżka polowego lub rozkładanej
kanapy). Do dyspozycji gości: w hotelu restauracja i bar.
Część pobytowa. Opisy hoteli w sekcji Wypoczynek Indonezja Bali. Więcej propozycji w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (z przesiadką) na trasie
Warszawa - Denpasar - Warszawa lub Kraków
- Denpasar - Kraków, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (10 lub 12* rozpoczętych
dób hotelowych), transfery klimatyzowanym
autokarem lub mini busem, wyżywienie wg programu, opiekę polskiego pilota i miejscowych
przewodników, program turystyczny j. w. oraz
ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty na
napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, kelnerów, personelu hotelowego etc. (łącznie bilety wstępu, napiwki ok.
100 USD/os. płatne pilotowi jako pakiet), dodatkowych posiłków podczas wycieczki, napoi
do posiłków oraz wycieczek fakultatywnych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od
daty powrotu. Zniesiono obowiązek wizowania
dla obywateli polskich. (Uwaga! Nie dotyczy

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Czerwiec od
4270
7299
Lipiec od
4570
9349
Sierpień od
4049
8770
Wrzesień od
4170
7399
Październik od
4049
7699
Cena za os. dorosłą na dost. już od 4049
Dopłata za pok. 1 os. od
321

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Wina Holiday
***

od 349 zł

Melia Bali The Garden
Villas *****

od 1570 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: JDS
CENA OD

4049 zł
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–› Wyloty z: Warszawa
–› Lot bezpośredni
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Informacje ogólne
Wiza
Obywatele Polski mogą przebywać na
Dominikanie na podstawie ważnego
paszportu (30 dni na podstawie karty turystycznej, po tym czasie można przedłużyć
pobyt o kolejne 60 dni uiszczając stosowną
opłatę). Karta turysty w cenie przelotu.
Czas
+6 godzin w stosunku do czasu polskiego
(latem), +5 godzin w stosunku do czasu
polskiego (zimą).

Ameryka
Północna
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Kuba

Haiti

Język urzędowy
Hiszpański.

Ameryka
Południowa

Waluta
1 USD = ok 52 pesos (DOP)

DOMINIKANA
o
nt
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m
Do

Elektryczność
110V / 60 Hz. Gniazdka są według standardu
amerykańskiego. Wtyczki europejskie wymagają użycia „przejściówek” dostępnych
tylko w rejonach turystycznych Dominikany.

Puerto
Rico

Telefony
System telefonii komórkowej jest kompatybilny z systemami w Polsce. Ze względu
na drogi roaming zaleca się zakupić lokalną
kartę SIM (cena około 200 pesos).

Spragnieni niezapomnianych wrażeń? Unikalnych widoków?
Wybornej, lokalnej kuchni? Dominikana jest kierunkiem
właśnie dla Was! Egzotyczne plaże cechujące się miękkim,
sypkim, białym piaskiem, z którego bezpośrednio wyrastają
olbrzymie palmy. Krystalicznie czysta woda, różnorodność
fauny i flory sprawia, iż Dominikana stała się dostępnym dla
każdego kawałkiem raju na Ziemi!
W regionie
Santo Domingo
Jedno z najstarszych miast na Karaibach, Santo
Domingo urzeka swym wdziękiem i licznymi,
dobrze zachowanymi elementami kulturowymi. Założone przez brata Krzysztofa Kolumba,
miasto posiada dzielnicę kolonialną która
znajduje się na światowej liście dziedzictwa
UNESCO. Liczne pomniki, katedry oraz forty
sprawiają iż każda spędzona chwila w tym
mieście jest wyjątkowa!
Samana
Idealne rozwiązanie dla osób zainteresowanych
błogim wypoczynkiem na jednych z najlepszych plaż na terenie Dominikany! Leniwe
chwile spędzone pod lasem wyrastających
z piasku palm pozostawią niezapomniane
wspomnienia! Turkusowa, przejrzysta woda
oraz liczne bary to jedynie garstka powodów by
odwiedzić ten półwysep!
Puerto Plata
Najchętniej odwiedzany nadmorski kurort
Dominikany. Historyczne miasto, niegdyś
stanowiło jeden z najważniejszych punktów
portowych. Perfekcyjnie zachowana architektura i wyjątkowy klimat nadają temu miejscu
niezwykłego znaczenia. Dyskoteki, puby i lokalne restauracje nie pozwolą nikomu się nudzić!
Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner (rejs
bezpośredni), opłaty lotniskowe, transfery

Orientacyjne ceny
Posiłek w restauracji ok. 500 – 1000 peso,
woda 0,3l ok. 50 peso, piwo w knajpie ok.
200 peso.
Wyloty
Wylot z Warszawy. Zbiórka na 3 godz. przed
planowanym wylotem przy stanowisku
Rainbow na lotnisku Okęcie. Aktualne
rozkłady lotów prosimy sprawdzać na:
R.pl/rozklady.

lotnisko-hotel-lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych
dób hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę polskojęzycznego rezydenta
(w rejonie Puerto Plata) oraz anglojęzycznego
przedstawiciela lokalnego kontrahenta (w
rejonie Półwyspu Samana), ubezpieczenie TU
Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek
lokalnych, posiłków i napoi innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z
hoteli oraz innych wydatków osobistych.
Przelot
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością
wyboru klasy podróży. W klasie ekonomicznej catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe danie i kanapka
z szynką lub serem) oraz wodę mineralną dostępną przez cały czas trwania lotu. Pozostałe napoje
typu soft, alkohole oraz wszystkie inne pozycje
z menu sky baru dostępnego na pokładzie
samolotu pozostają płatne dodatkowo. W klasie
Premium Club i Biznes Elite w cenę wliczone bogatsze menu w tym wybrane napoje alkoholowe
(w ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe oraz
zwiększony limit bagażowy. We wszystkich klasach indywidualny system rozrywki pokładowej
z osobnym monitorem przed każdym fotelem.
Więcej informacji na stronie R.pl. W przypadku
niemożliwości wykonania rejsu samolotem
Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot o podobnym standardzie (rejs non stop).

Średnie temperatury
35˚C
30˚C
25˚C
20˚C
15˚C
10˚C
5˚C
IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Atrakcje i wycieczki
fakultatywne
Sprawdź na: R.pl/wycieczki-fakultatywne

Wycieczki fakultatywne
City Tour - Santo Domingo + Tres Ojos
Kosmopolityczna stolica kraju to pierwsze europejskie miasto
w Nowym Świecie od chwili odkrycia Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Zona Colonial to najstarsza kolonialna starówka w Ameryce Łacińskiej i prawdziwa skarbnica zabytków architektury. Wszystko
jest tu „naj” - naszym oczom ukażą się m. in. katedra Primada de
America - najstarsza katolicka świątynia w Nowym Świecie (wejście do środka), pierwszy ośrodek władzy nad Nowym Światem
i najstarsza warownia w obu Amerykach - forteca Ozama, przejdziemy też przez Calle las Damas – najstarszą brukowaną ulicę
Ameryki. Zwiedzimy kolonialne wnętrza pałacu, zamieszkanego

niegdyś przez najstarszego syna odkrywcy Nowego Świata - Diego
Kolumba. Zobaczymy również monumentalną Faro a Colón – miejsce wiecznego spoczynku Krzysztofa Kolumba (z zewnątrz). Na
deser fenomenalna atrakcja przyrodnicza stolicy: bajeczne jeziorka Tres Ojos położone w wapiennych skałkach, wśród tropikalnej
roślinności, gdzie kręcono sceny do filmu Tarzan. By dostać się
do jednego z nich, należy przepłynąć łódką przez tunel w jaskini.
W cenie lunch z napojami w pięknej restauracji. Cena od 329 zł/
os.; od 159 zł/dziecko 2-12 lat.
Smaki Dominikany na City Tour - Puerto Plata
Zapraszamy na zwiedzanie Puerto Plata z przewodnikiem, podczas
którego pokażemy Wam największe atrakcje tego miasta. Zajrzymy w miejsca, do których niezbyt łatwo jest dotrzeć samodzielnie

Północna część Dominikany to nie tylko piękne
plaże - to również pełne niezwykłych atrakcji
miejsce dla odkrywców. Największy unikat
regionu to wodospady Damajagua, tworzące
naturalny „park wodny” - emocjonujące skoki
i zjazdy z kaskad na długo pozostaną w Waszej
pamięci. Miłośników „smażingu i plażingu” zapraszamy natomiast na Rajską Wyspę - rejs VIP
pozwoli odkryć ten dziewiczy zakątek Dominikany w iście szampańskich nastrojach!
Aneta Pietrzykowska
Rezydent Rainbow

Puerto Plata
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i pokażemy Wam wszystkie uroki tego miejsca. Naszą wycieczkę
rozpoczniemy od wjazdu kolejką na dominującą nad miastem górę
Isabel de Torres. Z wysokości 800 m n.p.m będziemy tam mogli
podziwiać panoramę wybrzeża. Przyjrzymy się też z bliska stojącej
na szczycie figurze Chrystusa Odkupiciela. Korzystając z górskiego powietrza, zrobimy spacer wśród bujnej tropikalnej przyrody
ogrodu botanicznego. Odwiedzimy historyczne centrum, bajkowy
ryneczek (gdzie zjemy obiad – w cenie!) i zobaczymy słynną Fortecę św. Filipa (z zewnątrz). Wstąpimy również do fabryki rumu
oraz likierów uzyskiwanych na bazie soku z trzciny cukrowej,
a także wina z... ananasa! Skosztujemy dominikańskiej czekolady
u samego producenta. Przejdziemy się malowniczą nadmorską
promenadą, zwaną tutaj, podobnie jak w Hawanie, Malecón. Podczas wycieczki będzie też możliwość zrobienia zakupów (pamiątki
warsztat bursztynu i wyroby z niepowtarzalnego kamienia- larimaru, lokalny supermarket). W cenie wycieczki zapewniony jest
obiad. Cena od 269 zł/os.; od 129 zł/dziecko 2-12.
Rajska Wyspa - rejs VIP na Saonę Północy
To najpiękniejszy i najbardziej beztroski zakątek północnej Dominikany – poznamy go podczas rejsu wygodnym statkiem w typie
katamaranu (w przeciwieństwie do innych organizatorów nie korzystamy z maleńkich łódek motorowych, a sam rejs jest czystą
przyjemnością!). Kilometry dziewiczych plaż Punta Rucia, biały
jak cukier puder piasek i turkusowa woda tworzą krajobraz jak
z pocztówki. Celem naszego rejsu będzie rajska wysepka Cayo
Paraiso - to fantastyczne miejsce na relaks, jak i na oszałamiający snorkeling przy rafie koralowej. Zatrzymamy się również na
naturalnym basenie, gdzie będziecie Państwo mieli okazję wypić
drinka na samym środku oceanu! Widoków dopełni przepłynięcie
przez kanał namorzynowy. W cenie wycieczki obiad z owocami
morza i napojami. Cena od 429 zł/os.; od 219 zł/dziecko 2-12 lat.
Odkryj północne wybrzeże Dominikany - szlakiem rajskich plaż
Ta wycieczka to idealne połączenie aktywnego wypoczynku
z relaksem na plaży, możliwość obcowania z naturą i poznania
Dominikany z innej strony. Wycieczkę rozpoczniemy na prawdziwie karaibskiej plaży o jasnym piasku i lazurowej wodzie, gdzie
zapraszamy na krótką wizytę na... lokalnym cmentarzu pod
palmami oraz spacer do malowniczego ujścia rzeki. Następnie
odwiedzimy prześliczne turkusowe jezioro Dudu w cenocie, powstałe po zapadnięciu się wapiennej jaskini. Będziecie Państwo
mieli niepowtarzalną okazję zanurzyć się w jego krystalicznej
wodzie o przyjemnej temperaturze i popływać...między stalaktytami. Zachęcamy, by zajrzeć też do efektownej groty, służącej
kiedyś za schron dla Indian Taino. Typowo dominikański obiad
z homarem w roli głównej zjemy w spektakularnej scenerii
najpiękniejszej plaży Dominikany – Playa Grande, gdzie będzie
okazja do poplażowania oraz spaceru na sąsiednią egzotyczną
plażę Playa Preciosa. Ostatnią atrakcją na naszej trasie będzie
laguna Gri Gri, znana wśród miłośników przyrody – można tu
podziwiać kanał porośnięty namorzynami oraz zobaczyć z bliska
żółwie słodkowodne. Zrobimy też spacer wzdłuż kilku kameral-

nych plaż. Wycieczka w języku polskim! Polecamy dla każdego!
W cenie obiad w formie dominikańskiego bufetu z nielimitowaną
langustą. Cena od 399 zł/os.; od 219 zł/dziecko 2-12 lat.
Samana - spotkanie z wielorybami + relaks na Wyspie Bacardi
Wybierzemy się w odległy, jeden z najpiękniejszych rejonów wyspy, który słynie z dziewiczej tropikalnej przyrody, czyli na półwysep Samana. Łodzią popłyniemy przez wody zatoki Samana
by przyjrzeć się z bliska wielorybom humbakom, które pokonują
każdego roku tysiące kilometrów, by właśnie tu odbyć swe gody
i wydać na świat potomstwo. To jedno z najważniejszych miejsc
rozrodu tych olbrzymich ssaków w skali świata! Relaksu dopełni
wizyta i wypoczynek na uroczej wysepce Cayo Levantado, która
zasłynęła jako typowo karaibskie tło pierwszych reklam kultowego rumu Bacardi. Dla ukonorowania naszej wyprawy odwiedzimy
wodospad Los Cocos, gdzie chętni będą mogli zażyć kąpieli. Zachód słońca obejrzymy przy cuba libre na jednej z plaż w okolicy
miejscowości Nagua, słynącej z największych gajów palmowych
na wyspie. W cenie poranna przekąska, obiad oraz napoje bezalkoholowe. Cena od 419 zł/os.; od 209 zł/dziecko 2-12 lat.
Karaibska przyroda - Wodospady Damajagua
Gotowi na niezapomnianą przygodę? Zapraszamy na wycieczkę
do Wodospadów Damajagua! Naturalny „park wodny” w samym
środku lasu tropikalnego to prawdziwa frajda i wyzwanie dla
wszystkich poszukiwaczy dobrej zabawy. Będziemy mieli okazję
spróbować zjazdów i skoków z wielu wodospadów! Górski kanion z krystalicznie czystą wodą oraz bujną florą to również idealne miejsce aby odkryć karaibską przyrodę i poczuć adrenalinę.
Uwaga – wymagana dobra kondycja fizyczna (ok. 35 min. marszu
przez dżunglę, w tym podejście pod górkę). Cena od 199 zł/os.;
od 109 zł/dziecko 8-12 lat.

Dla aktywnych

konno, jak i doświadczeni jeźdźcy. Gorąco polecamy! Cena od
239 zł/os.; od 189 zł/dziecko do 12 lat.

Z dziećmi

Rafting w górskiej scenerii
Dominikana to jedyny kraj na Karaibach, gdzie można wziąć
udział w raftingu. Spragnionych mocnych wrażeń i adrenaliny
zapraszamy na spływ najdłuższą rzeką Republiki Dominikańskiej
– Yaque del Norte. Pod okiem profesjonalnego przewodnika,
pokonamy liczne kaniony oraz wodne kaskady w przepięknej
górskiej scenerii – dreszczyk emocji fantastyczne widoki gwarantowane! Cena od 349 zł/os.

Park rozrywki Ocean World
Ocean World to miejsce, w którym czeka moc atrakcji – można
tu popływać z delfinami, zachwycić się niesamowitym pokazem
papug, dostać buziaka od lwa morskiego, a nawet pogłaskać rekina! Na terenie parku odbywają się różnorodne show z udziałem
zwierząt. Można również spróbować snorkelingu oraz poszaleć na
zjeżdżalni. Ogromną atrakcją Ocean World jest możliwość interakcji
i pływania z delfinami, rekinami i lwami morskimi (dodatkowo płatne). Obiad i transport w cenie. Bilet wstępu (bez wliczonych interakcji ze zwierzętami) – ok. 79 USD/os.; więcej informacji u rezydenta.

Wycieczka konna
Niepowtarzalna okazja aby poznać Dominikanę z zupełnie innej
perspektywy! Półdniowa wyprawa konna przez malownicze karaibskie bezdroża, lokalne wioski i oszałamiające swym pięknem
tereny to doskonała alternatywa wobec tradycyjnych wycieczek.
Po drodze przejedziemy przez góry, palmowe gaje oraz przekroczymy konno rzekę. Dzięki wspaniałym przewodnikom na wyprawie odnajdą się zarówno osoby, które nigdy wcześniej nie jeździły

Uwaga! Zamieszczone tutaj opisy wycieczek fakultatywnych są
podane wyłącznie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Listę dostępnych wycieczek fakultatywnych do sprzedaży
w Polsce oraz aktualne ceny można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem R.pl/wycieczki-fakultatywne, Call Center,
Oddziałach oraz punktach agencyjnych. Natomiast pełny wykaz
dostępnych atrakcji lokalnych oferowanych na miejscu wraz z ich
cenami jest dostępny u naszych rezydentów.
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Senator Puerto Plata Spa Resort (Ex Riu Bachata) – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

*****

Ekskluzywny, obszerny kompleks hotelowy w karaibskim stylu, przepięknie położony w zacisznej zatoce z ogromnym, tropikalnym ogrodem
zachęca do błogiego relaksu. Pokoje raczej skromne, natomiast nieograniczona (24h) i urozmaicona oferta Premium All inclusive spełni
marzenia o rajskich wakacjach! Goście bardzo chwalą hotel za urozmaicone jedzenie!
Premium All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie
Elegancki i luksusowy hotel położony w zatoce Maimon Bay. Otoczony rajskim ogrodem z egzotycznymi roślinami wraz z sąsiednim hotelem Playa Bachata tworzy rozległy i okazały kompleks
hotelowy.

Plaża
Szeroka, piaszczysta plaża ze złocistym piaskiem w niewielkiej
zatoce z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy (leżaki)
wliczony w cenę.

Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy otwarty w 1996 roku, częściowo odnowiony
w 2018. Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja z przestronnym lobby (czynna tylko podczas zakwaterowania i wykwaterowania). Posiłki dostępne są w restauracji hotelu Playa Bachata
w specjalnie wydzielonej strefie przeznaczonej dla Gości hotelu
Senator Puerto Plata. W hotelu jest jeden duży, lagunowy basen
zewnętrzny ze słodką wodą z wydzieloną częścią dla dzieci. Przy
basenie dla Gości dostępny bar. Pozostałe usługi i atrakcje dostępne są w siostrzanym hotelu Playa Bachata (str. 53).

Pokoje
Senator Puerto Plata posiada 592 pokoje w kilkudziesięciu dwui trzykondygnacyjnych budynkach rozlokowanych w tropikalnym
ogrodzie. Pokoje 2-os. typu junior suite (ok.35 m2) z łazienkami
(WC, prysznic) wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (typu king
size 2x2m) lub 2 mniejsze łóżka (typu queen size 1,3x2m) - wówczas możliwe zakwaterowanie 3 osób dorosłych (bez dostawek)
lub 2 osób dorosłych z dwójką dzieci do lat 12 (bez dostawek).
W każdym pokoju wifi, klimatyzacja, wentylator sufitowy, tv-sat,
telefon, sejf, mini bar a także balkon lub taras.

Wyżywienie
All inclusive: śniadania (7:00-10:30),obiady (13:00-15:00) i kolacje (18:30-22:00) w hotelu Playa Bachata w specjalnie wydzielonej strefie przeznaczonej dla Gości hotelu Senator Puerto
Plata. Posiłki serwowane są w formie bufetu. Ponadto możliwość
korzystania w porze kolacji z restauracji Zao Teppanyaki w hotelu
Senator oraz jeden raz podczas pobytu z restauracji a’la carte
(włoskiej lub Steak House) w hotelu Playa Bachata (w restauracjach wymagana wcześniejsza rezerwacja). Dodatkowo bar przy
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basenie z markowymi oraz lokalnymi napojami bezalkoholowymi
i alkoholowymi oraz bar na trenie hotelu Playa Bachata.

Program sportowy i animacyjny
Animacje i atrakcje dostępne są w hotelu Playa Bachata: codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, a do dyspozycji gości
m. in. boisko do siatkówki plażowej, a na plaży bramki do grania
w piłkę nożną lub ręczną. Dla najmłodszych - mini klub na samej plaży. Za dodatkową opłatą możliwość uprawiania sportów
wodnych przy hotelowej plaży w zatoce (nie motorowe sporty
wodne bezpłatnie).

Internet
Bezpłatne wifi w lobby oraz w pokojach junior suite.
www.playasenator.com
KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
8 dni
15 dni
Maj od
5499
6879
Czerwiec od
5499
6879
Lipiec od
5599
6979
Sierpień od
5599
6979
Wrzesień od
5399
6779
Październik od
5399
6779
Cena za os. dorosłą na dost. już od
5499
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
3949
Dopłata za pok. 1 os. od
870

7

dni

14

dni

cena katalogowa
8 dni
15 dni
11399
12779
11399
12779
11499
12879
11499
12879
11199
12579
11199
12579
7279
5329
1699

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: poniedziałki

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5399 zł

Ameryka Środkowa i Karaiby

Dominikana

Playa Bachata Resort (Ex Riu Merengue) – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

+

*****

Zadbany, położony nad samym brzegiem morza hotel otoczony tropikalnym ogrodem o powierzchni 45 tys. m2 jest idealnym miejscem
na idylliczny, wakacyjny wypoczynek a bogata oferta animacji dla dorosłych i dzieci zapewni udany urlop z rodziną. Urozmaicona kuchnia
i wybór hotelowych barów pozwoli cieszyć się znakomitymi lokalnymi przysmakami.
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Wybudowany w karaibskim stylu Hotel Playa Bachata położony
jest w zatoce Maimon Bay, bezpośrednio przy złotej, piaszczystej
plaży w ogrodzie z bujną tropikalną roślinnością i malowniczym
widokiem na góry. Razem z sąsiednim hotelem Senator Puerto
Plata Spa Resort tworzy rozległy i komfortowy kompleks hotelowy (klienci hotelu Playa Bachata nie mogą korzystać z infrastruktury hotelu Senator Puerto Plata Spa Resort). Do centrum Puerto
Plata – stolicy regionu jest stąd ok. 9 km.

Hotel prowadzi codzienne animacje dla dzieci i dorosłych, a do
dyspozycji gości m. in. boisko do siatkówki plażowej, a na plaży
także bramki do grania w piłkę nożną lub ręczną. Dla najmłodszych (4-12 lat) - mini klub zlokalizowany na samej plaży. Za dodatkową opłatą możliwość uprawiania sportów wodnych przy hotelowej plaży w zatoce (nie motorowe sporty wodne bezpłatnie).

Plaża
Hotel znajduje się tuż przy malowniczej zatoce, bezpośrednio
przy szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza.
Serwis plażowy (leżaki, ręczniki) wliczony w cenę.
Do dyspozycji gości
Kompleks hotelowy otwarty w 1996 roku (znany pod nazwą Riu
Merengue). Posiada całodobową recepcję z przestronnym lobby,
sklepik z pamiątkami, studio fotograficzne. Goście mogą korzystać z restauracji głównej (posiłki serwowane w formie bufetu)
i baru. W tropikalnym ogrodzie znajdują się 3 baseny zewnętrzne
ze słodką wodą (o powierzchni 540, 300 i 180 m2) oraz osobny
brodzik dla dzieci. Leżaki, parasole i ręczniki basenowe dostępne
bezpłatnie. Ponadto do dyspozycji gości tarasy słoneczne z leżakami i parasolami. Dodatkowo płatne: pralnia.

Pokoje
Playa Bachata posiada 998 pokoi rozlokowanych w kilkudziesięciu
niedużych dwupiętrowych bungalowach na rozległym, zielonym
terenie z egzotyczną roślinnością. Pokoje 2-os. typu standard,
z łazienkami (WC, wanna lub prysznic) wyposażone są w 1 łóżko
małżeńskie (typu king size 2x2 m) lub 2 mniejsze łóżka (1,25x2
m) - wówczas możliwe zakwaterowanie 3 osób dorosłych (bez
dostawek) lub 2 osób dorosłych z dwójką dzieci do lat 12 (bez
dostawek). Wszystkie pokoje posiadają indywidualnie sterowaną
klimatyzację, wentylator sufitowy, tv-sat, mini bar (uzupełniany co
3-4 dni) a także przestronny balkon lub taras z widokiem na ogród.

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7:00-10:00), obiad (13:00-15:00), kolacja
(18:30-22:00) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej,
bar z lokalnymi napojami bezalkoholowymi i alkoholowymi.

Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby. Brak
możliwości wykupienia WiFi w pokojach.
www.playasenator.com

KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
8 dni
15 dni
Maj od
5199
6239
Czerwiec od
5199
6239
Lipiec od
5199
6239
Sierpień od
5199
6239
Wrzesień od
5099
6139
Październik od
5099
6139
Cena za os. dorosłą na dost. już od
5199
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
3299
Dopłata za pok. 1 os. od
570

7

dni

14

dni

cena katalogowa
8 dni
15 dni
10899
11939
10899
11939
10899
11939
10949
11989
10699
11739
10699
11739
6239
4339
1099

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: poniedziałki

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

5099 zł
53

Ameryka Środkowa i Karaiby

Dominikana

IBEROSTAR Costa Dorada – Puerto Plata
Kategoria lokalna:

*****

Hotel Iberostar Costa Dorada zapewnia gościom relaks na wysokim poziomie. Bogaty program animacji oraz zróżnicowana oferta sportowa
dla dzieci i dorosłych umili pobyt wszystkim wczasowiczom. Różnorodna oferta hotelowych restauracji oraz barów zadowli wszystkich
smakoszy. Doskonały na rodzinne wakacje!
All Inclusive

Przy plaży

Fit & Fun

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Iberostar Costa Dorada to hotel znanej i cenionej sieci Iberostar,
zaprojektowany w tradycyjnym stylu kolonialnym. Położony jest
bezpośrednio przy najładniejszej plaży regionu – Costa Dorada, otoczony bujną, egzotyczną roslinnością. Centrum Puerto Plata - stolicy
regionu jest oddalone od hotelu o ok. 4 km., a lotnisko ok. 17 km.

Bogata oferta animacyjno-sportowa dla wszystkich gości hotelowych. Dla najmłodszych hotel oferuje mini club (4-12 lat), klub
dla nastolatków (13-17 lat), plac zabaw, brodzik dla dzieci. Klienci
mogą korzystać z zajęć fitness, tenisa, koszykówki, dyskoteki,
uczestniczyć w pokazach i show hotelowych. Za dopłatą: oferta
sportów wodnych oraz certyfikowanego Centrum Nurkowego,
SPA, masaże, jacuzzi, łaźnia parowa.

Plaża
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży Costa Dorada z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy wliczony
w cenę.

Do dyspozycji gości
Gości wita 24 – godz. recepcja i obszerne, ekskluzywne lobby. Do
dyspozycji gości jest restauracja główna El Mercado, serwująca
kuchnię międzynarodową w formie bufetu, dodatkowo 3 restauracje a la carte (El Rodizio-kuchnia brazylijska, Hacienda-kuchnia
meksykańska i Sakura-kuchnia japońska) oraz bar przekąskowy El
Bohio a także lobby bar La Fuente. Na terenie hotelu znajduje się
basen zewnętrzny, leżaki, parasole i ręczniki basenowe dostępne
bezpłatnie. Za dodatkową opłatą goście mogą także skorzystać z:
salonu kosmetycznego, masażu, jacuzzi, pralni, kącika internetowego.

Pokoje
Hotel oferuje zakwaterowanie w 516 pokojach w stylu kolonialnym. Przyjemnie urządzone pokoje 2-osobowe z 1 łóżkiem
małżeńskim (typu king size) lub 2 pojedynczymi łóżkami (typu
queen). Wszystkie pokoje posiadają balkon, wyposażone są w:
klimatyzację, wentylator sufitowy, tv-sat, telefon, sejf, mini bar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, żelazko oraz łazienkę (WC,
prysznic lub wannę, suszarkę do włosów).

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (7.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja
(18.30-22.00) w formie bufetu serwowane w restauracji El Mercado (kuchnia międzynarodowa). Goście mogą skorzystać także
z 3 restauracji a la carte (El Rodizio-kuchnia brazylijska, Hacienda-kuchnia meksykańska i Sakura-kuchnia japońska) oraz baru
przekąskowego El Bohio a także lobby bar La Fuente. W ciągu
dnia dostępne przekąski oraz napoje bezalkoholowe i lokalne
napoje alkoholowe w wyznaczonych barach na terenie hotelu.
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Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie
całego hotelu.
www.iberostar.com
KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
8 dni
15 dni
Maj od
7099
8899
Czerwiec od
7099
8899
Lipiec od
7299
9429
Sierpień od
6799
8599
Wrzesień od
6799
8599
Październik od
6799
8599
Cena za os. dorosłą na dost. już od
6799
Cena za dziecko (0-3 lat) już od
4570
Dopłata za pok. 1 os. od
2999

7

dni

14

dni

cena katalogowa
8 dni
15 dni
14370
16170
14370
16170
14999
17129
13999
15799
13999
15799
13999
15799
8599
6370
5999

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: poniedziałki

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

6799 zł

Ameryka Środkowa i Karaiby

Dominikana

Grand Bahia Principe El Portillo – Samana
Kategoria lokalna:

*****

Hotel Grand Bahia Principe El Portillo zapewnia serwis na najwyższym poziomie. Ten 5* obiekt położony jest bezpośrednio przy pięknej,
piaszczystej plaży w egzotycznym ogrodzie na półwyspie Samana co pozwala poczuć się jak w raju. Bogata oferta restauracyjna zaspokoi
podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy.
All Inclusive

Przy plaży

Dla rodzin

Położenie

Program sportowy i animacyjny

Luksusowy hotel Grand Bahia Principe El Portillo, położony jest na
półwyspie Samana, w jednej z najpiększniejszych część Dominikany z długimi piaszczystymi plażami oraz bujną, egzotyczną roślinnością. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy publicznej plaży El
Portillo. Od miasteczka Las Terrenas z licznymi barami i sklepami
oddalony jest ok. 4 km. Do lotniska w Puerto Plata jest ok. 185 km.

W hotelu znajduje się plac zabaw dla dzieci, brodzik a także mini
klub (4-12 lat). Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano liczne animacje. Klienci mogą korzystać z kortu tenisowego, małej
siłowni, tenisa stołowego, bilardu, rzutek, kajaków, boiska do piłki
nożnej, koszykówki, aerobiku oraz lekcji tańca. Za dopłatą: jazda
konna, sporty wodne na plaży, golf, spa (w tym zabiegi czekoladowe, aromaterapia, manicure, pedicure). Wieczorem dorośli
mogą wybrać się do hotelowej dyskoteki.

Plaża
Hotel położony jest bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej, publicznej plaży El Portillo, łagodnie opadającej do morza. Serwis
plażowy wliczony w cenę.

Do dyspozycji gości
Całodobowa recepcja z eleganckim, obszernym lobby, winda,
kantor wymiany walut, sklep z pamiątkami, butik, fryzjer i pralnia. Hotel składa się z 3-piętrowego budynku głównego i kilkunastu budynków malowniczo rozlokowanych w zadbanym ogrodzie. Do dyspozycji gości restauracja główna oraz restauracje a la
carte a także bary: w lobby, przy basenie i na plaży. W restauracjach a la carte wymagany jest strój formalny a także wcześniejsza rezerwacja. Na terenie hotelu znajdują się 2 baseny.

Pokoje
Hotel dysponuje 462 raczej skromnymi pokojami; standardowe
2-os wyposażone są w 1 łóżko małżeńskie (typu king-size) lub
2 łóżka pojedyncze (typu queen) z możliwością pojedynczej
dostawki dla dziecka. Wszystkie pokoje posiadają łazienki (WC,
wanna lub prysznic, suszarka) oraz balkon lub taras. Dodatkowo
w każdym pokoju: klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon,
tv-sat, lodówka, zestaw do parzenia kawy lub herbaty, żelazko,
deska do prasowania, minibar i sejf. Dostępne również za dodatkową opłatą pokoje typu junior suite (z możliwością 2 dostawek).

Wyżywienie
All inclusive: śniadanie (07:00-10:30), obiad (13:00-15:00),
kolacja (19:00-22:30) serwowane w formie bufetu w głównej
hotelowej restauracji Las Dalias (kunchnia międzynarodowa).
Dodatkowo możliwość skorzystania z restauracji a la carte 3 razy
na pobyt (konieczna wcześniejsza rezerwacja). Lokalne napoje
(10.30 - 23.00) bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w wyznaczonych barach na terenie hotelu.

Internet
Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w lobby hotelowym.
www.bahia-principe.com
KOD IMPREZY: DAN CENY za os. w pok. 2 os. w zł
cena w promocji już od
Terminy
8 dni
15 dni
Maj od
6799
8499
Czerwiec od
6799
8499
Lipiec od
7199
8899
Sierpień od
6999
8699
Wrzesień od
6799
8499
Październik od
6799
8499
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
6750
Dopłata za pok. 1 os. od
2899

7

dni

14

dni

cena katalogowa
8 dni
15 dni
13699
15399
13699
15399
14449
16149
14099
15799
13699
15399
13699
15399
7250
5799

Długość pobytu:
7 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych
Wyloty w: poniedziałki

Podane ceny są pełnymi cenami „od” dla imprezy rozpoczynającej się w miesiącu
wskazanym w tabeli i wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność miejsc w cenach
promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych
miast, możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych lotnisk, typy pokoi,
dopłaty i usługi do sprawdzenia w punktach sprzedaży lub na R.pl

Sprawdź ceny i terminy na: R.pl
CENA OD

6799 zł
55

Ameryka Środkowa i Karaiby

Dominikana

Dominikana – Karaibska ślicznotka

••
•

•
•

8

dni

lub

15

dni

•

W programie: Dominikana – rajska wyspa Puerto Plata – bursztynowa stolica wyspy fabryka rumu i cygar Santo Domingo – poczuj zmysłami
stolicę Los Tres Ojos - magiczny świat jaskiń Altos de Chavon – miasto zbudowane z koralowca wyspa Saona – najpiękniejsze plaże Karaibów
Higuey – dominikańska Częstochowa Punta Cana – luksus na wyciągnięcie ręki Samana i wodospad El Limon – prawdziwy raj na ziemi
Dla chętnych przedłużenie wycieczki o tydzień pobytu w hotelu na: Dominikanie

• •

•

7+7

–› Wyloty z: Warszawa

ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

–› Lot bezpośredni

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 3 godz. przed wylotem samolotu.
Przelot na Dominikanę do Puerto Plata samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub
innym szerokokadłubowym (rejs bezpośredni).
Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na R.pl/
rozklady. Po przylocie odprawa celno - paszportowa, następnie transfer do hotelu (all inclusive) w okolicy Puerto Plata, nocleg.
Dzień 2 Dzień wolny na plażowanie lub na
skorzystanie z jednej z wycieczek fakultatywnych (np. Wodospady Damajagua, pełną listę
przedstawi pilot na miejscu). Nocleg w hotelu
(all inclusive) Puerto Plata.
Dzień 3 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejazd do Puerto Plata, głównego miasta
„bursztynowego wybrzeża”. Wjazd kolejką linową na górę Isabel de Torres, wizytówkę miasta
(wjazd uzależniony od częstotliwości kursów kolejki. Następnie przejazd do centrum i spacer po
głównym placu starego miasta, gdzie stoi katedra oraz zabytkowe domy w charakterystycznym
dla Puerto Plata wiktoriańskim stylu. Przejście na
bulwar nadmorski El Malecón oraz na cypelek,
na którymi stoi XVI wieczny fort św. Filipa oraz

współczesny amfiteatr, znany z dorocznego
festiwalu muzyki merengue. Następnie przejazd
przez rolniczą dolinę Cibao w kierunku Santiago
de los Caballeros. Żyzne ziemie w tym regionie
pozwalają na uprawę tytoniu, który następnie
poddany suszeniu, fermentacji i krojeniu zamienia się w aromatyczne, ręcznie zwijane cygaro.
Tradycja palenia tytoniu na Dominikanie sięga
czasów Indian Taino. Zajrzymy do
fabryki cygar La Aurora, w której
od ponad 100 lat produkowane są najsłynniejsze dominikańskie cygara. Wizyta
w galerii i sklepie (wizyta
wyłącznie dla osób pełnoletnich). Tego dnia również
czeka nas degustacja dominikańskiego rumu. Transfer do
Santo Domingo. Nocleg w hotelu
w okolicy Santo Domingo; obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 300 km).
Dzień 4 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy
republiki Santo Domingo: spacer po starym
mieście kolonialnym, m.in.: pierwsza katedra
w Nowym Świecie, pozostałości najstarszego

Bahamy
Kuba
Puerto Plata
Los
Haitises

Haiti
Jezioro
Enriquillo

Santo
Domingo

DOMINIKANA
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Półwysep
Samana
Santa Barbara
Higuey

Bavaro

PuntaCana
Altos
deChavon Bayahibe
Portoryko
Wyspa
Saona

szpitala, malownicze ruiny klasztoru franciszkanów, pierwszy uniwersytet w klasztorze
Dominikanów. Następnie ulica Dam: najstarszy
w Nowym Świecie kompleks wojskowy Fortaleza Ozama, dom gubernatora Ovando, Panteon
Narodowy, Casas Reales z wiekowym zegarem
słonecznym, Plaza España z Alcazar de Colón.
(większość obiektów oglądana z zewnątrz),
Następnie przejazd do wschodniej
części stolicy, gdzie zobaczymy
monumentalny Faro de Colon
z grobowcem Kolumba oraz
odwiedzimy wapienne jaskinie z kilkoma uroczymi
jeziorkami zwane Los Tres
Ojos. Powrót w stronę centrum i panoramiczny przejazd wzdłuż Maleconu, obok
Bramy Miłosierdzia, Baszty Hołdu, Panteonu Narodowego. Finalnie
dojazd pod Puerta del Conde i wejście do Ołtarza
Ojczyzny, gdzie zostali pochowani najwięksi bohaterowie Republiki Dominikany. Czas wolny na
pieszym deptaku Calle del Conde, kolorowym,
pełnym lokali gastronomicznych i sklepów z pamiątkami. Transfer powrotny do hotelu w okolicy
Santo Domingo, nocleg; obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 20 km).
Dzień 5 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejazd do portu w klimatycznej miejscowości
portowej Bayahibe, skąd wypłyniemy w rejs
katamaranem po Parku Narodowym Cotubanama na wyspę Saona, najbardziej znaną atrakcję
turystyczną Dominikany. Saonę codziennie odwiedzają liczni turyści kuszeni najpiękniejszymi
plażami na Karaibach. Po drodze kąpiel w naturalnym basenie i możliwość przyjrzenia się
rozgwiazdom (pod wodą). Na wyspie czas na

obiad, relaks pod palmami, spacer po jaśniutkim
drobnym piasku, kąpiel w lazurowej wodzie. Powrót przy rytmach merengue i bachaty. Po rejsie
powrót do Bayahibe. Dla chętnych (dodatkowo
płatne ok. 30 USD/os.) przejazd do miasteczka
Altos de Chavon zbudowanego z wapienia koralowego. Jest to część luksusowego kompleksu
Casa de Campo, stylizowane na XVI-wieczną
włoską wioskę ulokowaną nad głębokim wąwozem, utworzonym przez rzekę Rio Chavon. Wśród
brukowanych uliczek, toskańskich willi obsadzonych hibiskusem i bugenwillą, można znaleźć
kościół, amfiteatr na ok 5000 osób, restauracje,
galerie, sklepiki rzemieślnicze. Następnie spacer,
transfer do hotelu w okolicy La Romana, nocleg;
obiadokolacja (opcjonalnie). (Trasa ok. 270 km).
Dzień 6 Po śniadaniu przejazd w kierunku Higuey. Po drodze na rancho, gdzie będzie
degustacja tropikalnych owoców, kakao i kawy.
W Higuey zwiedzanie bazyliki Nuestra Señora de
la Altagracia, zwanej dominikańską Częstochową. Miejsce to jest odwiedzane corocznie przez
tysiące pielgrzymów, złożył tu wizytę także Jan
Paweł II. Przejazd na plażę w okolicy Punta Cana
- luksusowego i najbardziej znanego kurortu na
Dominikanie. Miejsce to przyciąga rocznie miliony turystów ze względu na jedne z najpiękniejszych na świecie plaż, fantastyczne rafy koralowe
oraz wodę o barwie turkusu. Następnie dla chętnych wycieczka fakultatywna (dodatkowo płatna
ok. 35 USD/os.) z przejazdem do Boca de Yuma
i krótki rejs rzeką Yuma oraz wizyta w jaskiniach
Bernarda. Transfer powrotny do hotelu (all inclusive) w okolicy Bavaro/ Punta Cana, nocleg.
Dzień 7 Po śniadaniu i wykwaterowaniu
przejazd do Sabana de La Mar, skąd popłyniemy
do Parku Narodowego Los Haititses. Płynąc po
zatoce Samana, będziemy mogli zobaczyć poro-
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ZWIEDZANIE
I WYPOCZYNEK

śnięte tropikalną roślinnością wapienne ostańce
- mogoty, robiące niesamowite wrażenie kanały
wśród lasów mangrowych, jaskinie z malowidłami po Indianach Taino, dziesiątki egzotycznych
ptaków. Przepłynięcie do portu Santa Barbara
w Samanie (podczas rejsu bagaże są przewożone
na katamaranie). Przejazd autokarem na rancho,
skąd udamy się konno do wodospadu El Limon.
Czas wolny na zdjęcia i kąpiel pod wodospadem.
Powrót na ranczo, przerwa na obiad (płaty dodatkowo ok 30 USD/os.). Przyjazd do hotelu (all
inclusive) w okolicy Puerto Plata/Sosua. Nocleg.
Dzień 8 Po śniadaniu, wykwaterowanie
(doba hotelowa trwa do godz. 10.00) i transfer
na lotnisko Puerto Plata dla wracających do
Polski. Klienci którzy wybrali dodatkowy tydzień
wypoczynku - transfer do wybranego hotelu.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Hotele o standardzie odpowiadającym ***
w ocenie organizatora - w Puerto Plata, Santo
Domingo, La Romana, Bavaro/Punta Cana (lub
w okolicach w/w miast) podczas objazdu (razem
7 rozpoczętych dób hotelowych). Pokoje: wyposażone są w łazienki z WC, klimatyzację, często
TV. Wyżywienie: All inclusive (4), śniadania (3)
oraz za dopłatą obiadokolacje (3) we wskazanych
dniach, zazwyczaj w restauracjach hotelowych;
napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
Dla chętnych za dopłatą istnieje możliwość
przedłużenia pobytu o tydzień pobytu w hotelu
na Domnikanie. Opisy hoteli w sekcji Wypoczynek Dominikana. Więcej propozycji w systemie
rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem czarterowym LOT-u typu Dreamliner lub

innym szerokokadłubowym do/z Dominikany
(lot bezpośredni), opłaty lotniskowe, program
turystyczny jw. w tym przejazdy klimatyzowanym autokarem lub minibusem, zakwaterowanie
w hotelach wg programu: 7 rozpoczętych dób hotelowych; wyżywienie: all inclusive (4), śniadania
(3), transfery lotnisko - hotel - lotnisko, obsługę
polskiego przedstawiciela podczas odprawy na
lotnisku w Warszawie, opiekę polskojęzycznego
pilota lub polskojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta. Podczas objazdu, ubezpieczenie TU EUROPA SA (NNW, KL i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz opłat rezerwacyjnych, opłat za lokalnych przewodników,
napiwków dla obsługi (ok. 225 USD/os. - płatne
na miejscu), obiadokolacji, dodatkowych posiłków, napoi do posiłków i wydatków osobistych.
Możliwość opcjonalnej dopłaty do obiadokolacji
podczas objazdu (3) w systemie rezerwacyjnym
(napoje płatne dodatkowo).

PRZELOT
Samolot PLL LOT typu Dreamliner lub inny szerokokadłubowy (rejs bezpośredni) z możliwością
wyboru klasy podróży. W klasie LOT CHARTERS
Economy catering obejmuje 2 posiłki (ciepłe
danie i kanapka z szynką lub serem) oraz wodę
mineralną dostępną przez cały czas trwania
lotu. Pozostałe napoje typu soft, alkohole oraz
wszystkie inne pozycje z menu sky baru dostępnego na pokładzie samolotu pozostają płatne
dodatkowo. W klasie LOT CHARTERS Premium
i LOT CHARTERS Business w cenę wliczone bogatsze menu w tym wybrane napoje alkoholowe (w ograniczonych ilościach) i bezalkoholowe
oraz zwiększony limit bagażowy. We wszystkich
klasach indywidualny system rozrywki pokładowej z osobnym monitorem przed każdym foteKaraibska ślicznotka skrywa różne
oblicza - kameralne Puerto Plata
i dumne Santo Domingo, kultową
Saonę i dziewiczą Samanę, eleganckie Altos de Chavon i mekkę
hedonistów - Punta Cana... A to
tylko niektóre spośród twarzy Dominikany, jakie poznacie podczas tej
wycieczki. Zapraszam!
Daria Zagraba
Pilot wycieczek Rainbow

lem. Więcej informacji na stronach wstępnych
katalogu w sekcji Komfort Dalekich Podróży.
W przypadku niemożliwości wykonania rejsu samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot o podobnym standardzie (rejs non stop).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Maj od
5650
Czerwiec od
5750
Lipiec od
5850
Sierpień od
5850
Wrzesień od
5650
Październik od
5650
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Dopłata za pok. 1 os. od
Dopłata za obiadokolacje od

cena katalogowa
11249
11349
11449
11449
11249
11249
4650
850
499

Dopłata za tydzień wypoczynku
w hotelu w promocji od:
Playa Bachata Resort
****

od 1350 zł

Senator Puerto Plata Spa
Resort *****

od 1550 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: DAR
CENA OD

5650 zł
57

Kuba
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Kuba – wyspa jak wulkan gorąca

•

W programie: magiczna Hawana i Hemingway
Che Guevara i początki rewolucji
prawdziwe cygara i rum
wypoczynek w Varadero!

•

•

16

dni

•

kolonialne Cienfuegos

•

niepowtarzalna atmosfera Trynidadu

–› Wyloty z: Warszawa
–› Zwiedzanie i wypoczynek

Bahama
Hawana

Varadero

Valle
de Vinales
Pinar del Rio

Płw.
Zapata

Cienfuegos
Guama

Santa Clara

Valle de los Ingenios
Playa
Giron Trynidad

KUBA
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Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Przelot do Havany (via jeden z portów europejskich). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na
R.pl/rozklady. Odprawa paszportowa, następnie transfer do hotelu w Hawanie, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu zwiedzanie stolicy
Kuby - Hawany, w programie między innymi:
strzegący portu Fort Morro, Plac Katedralny,
spacer po starówce - tu znajdziemy miejsca
związane z Ernestem Hemingwayem (hotel Ambos Mundos i bar Bodequita del Medio), plac św.
Franciszka z barokową katedrą. Następnie zwiedzanie muzeum/fabryki rumu Bocoy. Opcjonalnie lunch (za dopłatą ok. 15 EUR/os.). W czasie
wolnym możliwość skorzystania za dodatkową
opłatą (ok. 25 EUR/os.) z prywatnej lekcji salsy - 1godzina w prawdziwym Hawańskim Clubie Salsy, z kubańskim partnerem/partnerką
pozwoli na poznanie tego popularnego tańca.
Po południu zwiedzanie nowej Hawany: Kapitol i Opera. Następnie przejazd przez dzielnice
Miramar i Cubanacan (przed rewolucją dzielnice
bogaczy). Kolacja. Wieczorem dla chętnych rewia (dodatkowa opłata ok. 80 EUR/os.).
Dzień 3 Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania Hawany: Plac Rewolucji, Muzeum Rewolucji, cmentarz Kolumba. Po południu czas na
samodzielne eksplorowanie miasta. Wieczorem
kolacja i nocleg. Dla chętnych i za dodatkową
opłatą (ok. 35 EUR/os). wycieczka „Śladami He-

mingway’a” - wizyta w ulubionej wiosce rybackiej Cojimar skąd pisarz najczęściej udawał się
na połowy. Odwiedziny w domu „Finca Vigia”
oraz ulubionym barze „Floridita”, gdzie będzie
okazja spróbowania słynnego daiquiri.
Dzień 4 Po śniadaniu wyjazd z Hawany.
Przejazd przez Pinar del Rio, miasta plantatorów
tytoniu, do Valle de Vinales - parku narodowego
z gigantycznymi wapiennymi ostańcami Mogotes. W programie zwiedzanie Indiańskiej Groty
(odkrytej w 1951 r.) oraz naskalnych malowideł.
Wizyta w fabryce cygar lub na plantacji tytoniu.
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Wizyta w Ogrodzie Botanicznym Soroa. Lunch
za dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/os.). Powrót do
hotelu w Hawanie na kolację i nocleg. Wieczorem chętnym i za dodatkową opłatą (ok. 35 EUR/
os.) proponujemy wizytę w jednym z klubów
muzycznych, gdzie można posłuchać utworów
legendarnej grupy Buena Vista Social Club w wykonaniu lokalnych muzyków. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd do Playa Giron
i Guama. Zwiedzanie farmy krokodyli oraz krótki
rejs po kanałach Półwyspu Zapata, opcjonalnie
lunch (dodatkowo płatny ok. 15 EUR/os.). Następnie przejazd do Cienfuegos - miasta często
nazywanego kubańską „Perłą Południa”, które
dzięki swojej świetnie zachowanej kolonialnej
architekturze stanowi jedną z najpiękniejszych
atrakcji turystycznych wyspy. Zobaczymy historyczne centrum Pueblo Nuevo, Parque Jose
Marti, katedrę, Palacio de Valle oraz Paseo del
Prado - najdłuższy deptak na Kubie. Kolacja
i nocleg w hotelu w okolicach Cienfuegos. (Trasa ok. 300 km).
Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
najbardziej typowego i najlepiej zachowanego
kolonialnego miasta Kuby - Trynidadu (miasto
wpisane na listę UNESCO): brukowane uliczki
miasta, Plaza Mayor, klasztor franciszkanów,
pałace „baronów cukrowych” - obecnie budynki
użyteczności publicznej, Canchanchara - tawerna słynna z lokalnego trunku - mieszanki miodu,
cytryny i rumu! Lunch za dopłatą (ok. 15 EUR/
os.). Czas wolny w mieście lub powrót do hotelu.
Kolacja i nocleg w okolicach Trynidadu (Trasa
ok. 80 km).
Dzień 7 Śniadanie, czas wolny i plażowanie
nad wodami Morza Karaibskiego. Dla chętnych
możliwość skorzystania (za dodatkową opłatą
ok. 35 EUR/os.) z wycieczki konnej po Dolinie
Cukrowej, która przeniesie uczestników w czasy
Baronów Cukrowych, równocześnie z możliwością skorzystania kąpieli w wodospadzie gór
Sierra Escambray. Kolacja i nocleg.
Dzień 8 Po śniadaniu wyjazd w kierunku
Santa Clara - miasta, od którego zdobycia przez
Che Guevarę zaczęła się kubańska rewolucja,
zwiedzimy Guevara Memorial (osobiste rzeczy
Che) i „rewolucyjny” pociąg pancerny. Lunch za
dodatkową opłatą (ok. 15 EUR/os.). Następnie
przejazd w kierunku Trynidadu. Po drodze odwiedzimy słynną Valle de los Ingenios (Dolinę
Cukrowni) - plantacje trzciny cukrowej, wioski
zamieszkałe przez potomków niewolników oraz
odwiedzimy posiadłość Manaca Iznaga. Przejazd do Varadero, zakwaterowanie w wybranym
hotelu, kolacja. (Trasa ok. 380 km)
Dzień 9-14 Wypoczynek w wybranym hotelu.
Dzień 15 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoju. Transfer na lotnisko w Hawanie. Wylot do Polski (via jeden z portów europejskich).
Dzień 16 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu.

HOTELE
Część objazdowa. Hotele lokalnej kategorii ***
(7 rozpoczętych dób hotelowych). Wyżywienie:
śniadania i obiadokolacje (najczęściej w formie
bufetu). Pokoje: skromne, 2 - osobowe z łazienką.
Część pobytowa. Hotele w Varadero(7 rozpoczętych dób hotelowych) do wyboru: Opisy
hoteli hotele dostępne w systemie rezerwacyjnym R.pl.

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem rejsowym (przesiadka w jednym z portów
europejskich) na Kubę, opłaty lotniskowe, Kartę

Zapraszam wszystkich na prawdziwą
podroż w czasie, na wyspę, na której
czas zatrzymał się w latach 50.
Magiczna Hawana, kolonialny Trinidad, rewolucyjna Zapata i urokliwe
Cienfuegos pozwalają na poznanie
wyjątkowej historii tego kraju.
Ze szklaneczką mojito, przy dobrym
cygarze i w rytmie salsy...
Do zobaczenia na Kubie!
Katarzyna Ignaszewska
Pilot wycieczek Rainbow

Turysty, program turystyczny jw. w ty-m przejazdy klimatyzowanym autokarem lub minibusem, zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych dób hotelowych), wyżywienie jak w opisie
zakwaterowania, transfery lotnisko - hotel
- lotnisko, ubezpieczenie TU Europa (w wersji
standard: NNW, KL i bagaż) oraz opiekę miejscowego przewodnika i polskiego pilota na Kubie, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas
odprawy w Warszawie.
Cena podstawowa nie obejmuje: biletów
wstępu oraz napiwków w części objazdowej
(ok. 140 EUR/os., płatne u pilota), wycieczek
lokalnych i innych wydatków osobistych.

WAŻNE INFORMACJE
Paszport i wiza. Przy przekraczaniu granicy wymagany jest 3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od planowanej daty wylotu z Kuby.
Karta Turysty. Obywatele Polski udający się na
Kubę w celach turystycznych zobowiązani są do
posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista), która jest wliczona w cenę imprezy - do odbioru przed odprawą na lotnisku w Warszawie.
Drony. Na Kubie obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia dronów.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od
Kwiecień od
6249
Maj od
5599
Czerwiec od
5499
Lipiec od
7170
Sierpień od
6549
Wrzesień od
5520
Październik od
5970
Cena za os. dorosłą na dost. już od
Cena za dziecko (2-12 lat) już od
Dopłata za pok. 1 os. od

cena katalogowa
11099
10149
9970
12099
11999
10199
10199
5799
5499
400

Obowiązkowa dopłata za pobyt
w hotelu w promocji od:
Memories Varadero Beach
Resort ****+

od 1199 zł

Iberostar Laguna Azul
*****

od 1670 zł

Możliwy wypoczynek także
w innych hotelach.

Sprawdź na R.pl

Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: KBT
CENA OD

5499 zł
59
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Meksyk – Wielka meksykańska wyprawa

•

•

16

dni

•

W programie: Mexico City - miasto moloch!
Acapulco i skała śmierci
Chichen Itza i piramida Kukulkan
kolonialna Puebla - majestatyczna
przyroda kanionu Sumidero - Palenque i Świątynia Słońca
all inclusive w Acapulco i Cancun!
przelot lokalny w cenie

•

•

–› Wyloty z: Warszawa
–› Tour Guide System

Dzień 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw
Rainbow na 2 godz. przed wylotem samolotu.
Przelot do Mexico City (via jeden z portów europejskich). Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać
na R.pl/rozklady. Przylot do Mexico City, odprawa paszportowa, spotkanie z pilotem, transfer
do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 2 Po śniadaniu zwiedzanie centrum
historycznego Mexico City (lista UNESCO) stolicy Meksyku, a przed konkwistą państwa
Azteków (z zewnątz), w programie: Plac Zocalo, ruiny Wielkiej Świątyni Azteków, katedra,

Pałac Narodowy z freskami Diego Riviery (ze
względów politycznych pałac nie zawsze jest
udostępniony zwiedzającym), przejazd główną aleją miasta Paseo de la Reforma do Parku
Chapultepec i zwiedzanie Muzeum Antropologicznego (olbrzymie zbiory przedmiotów kultur prekolumbijskich, znalezionych na terenach
badań archeologicznych w całym Meksyku). Po
południu dla chętnych (za dodatkową opłatą ok.
30 USD/os.) przejazd do dzielnicy Xochimilco,
słynącej z największego w stolicy targu kwiatowego oraz kanałów wodnych, przejażdżka

MEKSYK

Merida

Izamal

Celestun

Cuernavaca
Taxco

Acapulco

Uxmal

Cholula
Monte
Alban

Kanion
Sumidero
Oaxaca
Tehuantepec
Mitla
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Chichen Itza

Teotihuacan
Puebla
Aqua
Azul

Palenque

San Cristobal
San Juan
Chamula
Gwatemala

Belize

Mexico City

Cancun

Honduras

ozdobnymi łodziami po kanałach przy dźwiękach muzyki mariachi. Po drodze do Xochimilco
przejazd obok stadionu Azteków, głównej areny Igrzysk Olimpijskich w 1968 r. i Mistrzostw
Świata w piłce nożnej w 1970 r. Kolacja i nocleg
w hotelu.
Dzień 3 Po śniadaniu wizyta na Placu Trzech
Kultur, miejscu ostatniego starcia konkwistadorów i Azteków, a także związanego z krwawo
stłumionym protestem studentów w 1968 r.
oraz zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej
z Gwadelupy, patronki obu Ameryk i Meksyku.
Następnie przejazd do oddalonego o ok. 50 km
Teotihuacan (lista UNESCO) - ważnego ośrodka
religijnego i politycznego kultury Teotihuacan:
zwiedzanie Piramid Słońca i Księżyca, należących
do największych piramid na świecie oraz Świątyni
Pierzastego Węża. Na koniec wizyta w tradycyjnym warsztacie obróbki obsydianu. Powrót do
hotelu, kolacja i nocleg. Wieczorem dla chętnych
za dodatkową opłatą (ok. 45 USD/os.) wieczór
folklorystyczny na Placu Garibaldi - pokaz mariachi, sztuki posługiwania się lassem oraz tańce
ludowe. (Trasa ok. 130 km).
Dzień 4 Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd z Mexico City do Acapulco. Po drodze wizyta w „mieście wiecznej wiosny” - Cuernavaca,
stolicy stanu Morelos. W programie zwiedzanie
katedry oraz lokalnego Zocalo, czyli głównego
placu. Następnie przejedziemy do Taxco „srebrnego miasta”. Do dziś istnieją tu czynne
kopalnie srebra, a jednocześnie miasto słynie
z pięknych, tradycyjnych wyrobów jubilerskich
(możliwość dokonania zakupów w jednej z licznych galerii srebra), ponadto w programie zwiedzanie kolonialnego centrum miasta i pięknego
kościoła Santa Prisca. Wieczorem przyjazd do
Acapulco. Zakwaterowanie w hotelu i czas na

odpoczynek po podróży. W hotelu w Acapulco
serwis ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 450 km).
Dzień 5 Po śniadaniu całodniowy wypoczynek w Acapulco - najsłynniejszym kurorcie Meksyku nad Oceanem Spokojnym, czas na kąpiele
słoneczne i morskie. Dla chętnych, za dodatkową opłatą (ok. 40 USD/os.) rejs statkiem po zatoce i podziwianie niepowtarzalnych widoków
nad Pacyfikiem lub wieczorem niesamowity
pokaz skoków do wody ze Skały Śmierci - La
Quebrada (ok. 25 USD/os.). Nocleg w Acapulco.
Dzień 6 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Cholula w stanie Puebla. Zwiedzanie kościoła z czasów konkwisty, zbudowanego na jednej z największych piramid świata. Przy
dobrej widoczności możliwość oglądania słynnej
„pary wulkanów” - Popocatapetl i Ixtacichuatl.
Następnie przejazd do Puebli - starego miasta
o kolonialnym charakterze. Zakwaterowanie
w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 600 km).
Dzień 7 Po śniadaniu wykwaterowanie
i zwiedzanie historycznego centrum Puebli,
zwanego „miastem aniołów” (lista UNESCO),
między innymi: Plaza de la Independencia, stare miasto z kolonialnymi domami, kościół Santo
Domingo, Kaplica Różańcowa. Dalej udamy się
jedną z najpiękniejszych tras widokowych, prowadzącą przez Góry Sierra Madre do Oaxaca.
Późnym popołudniem spacer po kolonialnej
starówce. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja
i nocleg. (Trasa ok. 350 km).
Dzień 8 Po śniadaniu wykwaterowanie
z hotelu i przejazd do najstarszej strefy archeologicznej w Meksyku - Monte Alban (lista UNESCO). Monte Alban to starożytna stolica Zapoteków, położona na szczycie wzgórza. Zobaczymy
tzw. platformę północną i południową, boisko
do gry w piłkę, obserwatorium i ścianę tancerzy.

Ameryka Środkowa i Karaiby

Meksyk

Dalej udamy się do Mitli - centrum religijnego
i nekropolii Misteków i Zapoteków. Przejazd do
Tehuantepec. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja
i nocleg. (Trasa ok. 370 km).
Dzień 9 Po śniadaniu wyjazd do Sumidero
(ok. 4,5 godz), parku narodowego, w którym
popłyniemy rzeką Grijalva. Wspaniała przyroda, niezapomniane widoki, skały wznoszące się
czasem nawet na wysokość 1000 m, krokodyle
oraz różne gatunki ptaków - kormorany, czaple,
pelikany. Proszę zabrać ciepłe ubranie - na
rzece może być chłodno! Opcjonalnie i za dodatkową opłatą (ok 15 USD/os) wyjazd do San
Juan Chamula (wizyta w osadzie zamieszkałej
przez Tzotzili, gdzie można poznać ich tradycje
i rzemiosło). Następnie San Cristobal - stolica
„indiańskiego” stanu Chiapas, krótkie zwiedzanie - między innymi „hiszpańskie centrum”
skupione wokół głównego placu (zocalo), katedra, barokowy kościół Santo Domingo. Kolacja
i nocleg w hotelu.
Dzień 10 Po wczesnym śniadaniu przejazd
do Parku Narodowego Aqua Azul - chwila wytchnienia przy kaskadach wodnych otoczonych
zielenią selwy, dla chętnych kąpiel. W sytuacji
kiedy dojazd do Aqua Azul nie będzie możliwy
- zwiedzanie wodospadów Misol Ha. Następnie
przejazd do Palenque i zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 11 Po śniadaniu zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Palenque - miasta
opuszczonego z nieznanych powodów przez
Indian w X w. ponownie odkrytego dopiero
w XVIII w. Świątynia Inskrypcji (dostępna tylko
z zewnątrz), wspaniały Pałac Królewski z licznymi komnatami i korytarzami pokrytymi płaskorzeźbami, świątynie Słońca i Krzyża (datowane
na VII w.) z licznymi inskrypcjami. Wieczorem

zakwaterowanie w hotelu w Campeche, kolacja
i nocleg. (Trasa ok. 500 km).
Dzień 12 Po śniadaniu zwiedzanie Uxmal centrum religijnego Majów, gdzie zobaczymy
między innymi tzw. Pałac Gubernatora (jest to
największa budowla prekolumbijska w Ameryce), Świątynię Wróżbity oraz Czworokąt Mniszek
(zespół budowli przypominających klasztor).
Następnie pojedziemy do Celestun, gdzie znajduje się jeden z najciekawszych rezerwatów
przyrody w Meksyku, będący ostoją kolonii flamingów, pelikanów, kormoranów. Wieczorem
zakwaterowanie w hotelu w Meridzie, kolacja
i nocleg. (Trasa ok. 250 km).
Dzień 13 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Chichen Itza (lista UNESCO),
gdzie zobaczymy między innymi: schodkową piramidę Kukulkan o wysokości ponad 30 m, ścianę trupich czaszek, Świątynię Tysiąca Wojowników, boisko do gry w pelotę oraz obserwatorium
astronomiczne. Fakultatywnie (za dodatkową
opłatą ok. 20 USD/os) możliwość zobaczenia
jednej z wielu na Jukatanie „studni” krasowych
- chętnych zapraszamy do kąpieli w kryształowo
czystej wodzie cenote Ik Kil (prosimy mieć przygotowane ręczniki i stroje kąpielowe). Osoby nie
uczestniczące w zwiedzaniu cenote mają czas
wolny w Chichen Itza. Wieczorem przyjazd do
Cancun i zakwaterowanie w hotelu **** na bazie
ALL INCLUSIVE! (Trasa ok. 320 km).
Dzień 14 Dzień wolny.
Dzień 15 Po śniadaniu wykwaterowanie
z pokoju. Transfer na lotnisko w Cancun. Wylot
do Mexico City, a następnie do Warszawy (via
jeden z portów europejskich). W niektórych
terminach możliwa zmiana na wylot z Cancun
bezpośrednio do Europy, a następnie do Warszawy (via jeden z portów europejskich).

Dzień 16 Przylot do Polski.
Uwagi! Kolejność realizacji punktów programu
może ulec zmianie lub odwróceniu w zależności od sytuacji niezawinionych przez biuro (np.
politycznej bądź klimatycznej w odwiedzanych
krajach). Pilot nie oprowadza po zwiedzanych
obiektach.
Muzea są nieczynne w poniedziałki. W tej sytuacji pilot na miejscu zaproponuje Państwu
zwiedzanie innej atrakcji lub, o ile będzie to
możliwe, zmodyfikuje program tak by zwiedzanie muzeum przełożyć na inny dzień.
Prosimy pamiętać o tym, że miasta: Meksyk, Puebla, San Christobal położone są na wysokości
ponad 2000 m n.p.m., należy więc zabrać ze
sobą cieplejszą odzież.
Na teren Stanów Zjednoczonych Meksyku nie
wolno wwozić jedzenia.
Walutą obowiązującą w Meksyku jest peso meksykańskie i wszystkie transakcje dokonywane są
w peso.
Sugerujemy zaraz po przylocie dokonać wymiany na lotnisku w Mexico City.

HOTELE
Hotele *** (kategoria lokalna) - skromne, ale
wygodne. Pokoje: z reguły klimatyzowane,
z łazienką, TV i telefonem. Do dyspozycji gości: restauracja i bar, a czasem także basen lub
ogród. Wyżywienie: śniadania amerykańskie
(serwowane porcje, najczęściej: owoce, jajecznica, smażony bekon lub kiełbaska, pieczywo,
croissant, mały pojemniczek dżemu i masła,
1 kubek soku, 1 filiżanka kawy lub herbaty) oraz
obiadokolacje (serwowane porcje: zupa, drugie
danie to najczęściej drób, rzadziej ryba, sałatka
lub surówka lub gotowane warzywa, ziemniaki
lub ryż lub tortilla, deser). W hotelach w Cancun/Riviera Maya i Acapulco serwis all inclusive
(poza pierwszą rozpoczętą dobą hotelową zaraz
po przylocie do Cancun).
W Meksyku /Gwatemali /Hondurasie pokoje
3 - osobowe posiadają 2 łóżka małżeńskie (nie
ma możliwości otrzymania pokoju z 3 osobnymi
łóżkami, ani dostawkami).

ŚWIADCZENIA
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem
do Mexico City (z przesiadką w jednym z portów
europejskich) oraz przelot wewnętrzny na trasie
Cancun - Mexico City, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (14 rozpoczętych dób hotelowych), transfery klimatyzowanym autokarem lub
minibusem, wyżywienie zgodnie z programem,
obsługę w systemie Tour Guide System, opiekę
polskiego pilota w Meksyku, obsługę przedstawiciela Rainbow podczas odprawy w Warszawie,
program turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU
Europa (wersja standard: NNW, KL i bagaż).

To podróż dla osób chcących w pełni
poznać różnorodny, fascynujący
i tropikalny Meksyk południowy- od
piramid prekolumbijskich poprzez
barok meksykański, aż do współczesności. Tutaj spotkacie Majów jukatanskich, Tzotzili, Chol, Lacandonów,
Zapotekòw i Mexica. Spróbujecie
kaktusa i koników polnych, wypijecie mezcal z robalem i zatańczycie
salsę nad Pacyfikiem.
Katarzyna Rotter
Pilot wycieczek Rainbow

Cena podstawowa nie obejmuje: napiwków dla
lokalnych przewodników, kierowców, bagażowych, opłat za przewodników w zwiedzanych
obiektach, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów (razem ok. 320 USD/os) - płatne jako
pakiet u pilota na miejscu, opłaty turystycznej
(ok. 2 USD za pokój za noc, (tylko w hotelach
w stanie Quintana Roo, płatne na miejscu w recepcjach hoteli). Cena nie obejmuje również
wycieczek opcjonalnych podczas objazdu (wymienione w programie) oraz innych wydatków
osobistych.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)
Terminy
cena w promocji od cena katalogowa
Kwiecień od
7999
13870
Maj od
7770
13870
Czerwiec od
7799
13870
Lipiec od
9370
16699
Sierpień od
8720
15199
Wrzesień od
7799
13699
Październik od
7770
13870
Cena za os. dorosłą na dost. już od 8270
Dopłata za pok. 1 os. od
1550
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy.
Dostępność miejsc w cenach promocyjnych jest ograniczona. Aktualne ceny, dopłaty, wyloty/wyjazdy z innych miast,
możliwe długości pobytu, dni wylotu z poszczególnych
lotnisk, typy pokoi, dopłaty i usługi do sprawdzenia
w punktach sprzedaży lub na R.pl

więcej na: R.pl
Kod imprezy: MEX
CENA OD

7770 zł
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PRZECZYTAJ KONIECZNIE
AUTOKAR
Cztery miejsca z przodu, w drugim rzędzie siedzeń po obu stronach autokaru, są sprzedawane według kolejności zgłoszeń, za
dodatkową opłatą. Pierwszy rząd siedzeń jest przeznaczony dla
obsługi imprezy. Pozostałe miejsca są przydzielane komputerowo
wg kolejności zgłoszeń. W szczególnych przypadkach możemy
„zarezerwować” wybrane miejsce w autokarze – dotyczy to jednak
tylko osób uprzywilejowanych, np. inwalidów czy kobiet w ciąży.
W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny i fizyczny
Turystów ze zwiększoną wagą ciała, informujemy o możliwości
wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wycieczek objazdowych. Odpłatność za dodatkowe miejsce w autokarze wynosi 70% kosztów transportu w czasie danej imprezy.
Dokładne informacje na temat kosztów dodatkowego miejsca
w autokarze można uzyskać na zapytanie w biurach sprzedających ofertę Rainbow Tours.
Autokary – Rainbow Tours korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający
na wycieczkę naszego biura jest jednak opisany – za przednią
szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo Rainbow Tours. Nie ma więc problemu z odnalezieniem właściwego
środka transportu.
Przesiadki – często zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są
innymi pojazdami niż autokary docelowe (np. mikrobusami, taksówkami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym
należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się
kilka różnych autokarów.
Toalety autokarowe – należy pamiętać, że, ze względu na ograniczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie
korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych co ok. 4 godziny organizujemy postoje w miejscach,
gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).
Zachowanie bezpieczeństwa - podczas jazdy nie należy poruszać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu
może się to skończyć poważnym wypadkiem. Podobnie należy
zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłaszcza, jeśli z jakichś względów autokar zatrzymuje się na jezdni.
W żadnym wypadku nie należy wysiadać na autostradach czy
w tunelach.
SAMOLOT
Samoloty. Biuro korzysta z usług różnych linii lotniczych (tradycyjnych przewoźników, linii czarterowych oraz tzw. Low Costów), oferując przeloty w klasie turystycznej sprawdzonych
i renomowanych firm. W przypadku niektórych imprez istnieje
możliwość wykupienia (za dodatkową opłatą) przelotu w innej
klasie - o wyższym standardzie. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w opisach imprez. Samoloty – z reguły są to Boeingi, Airbusy i McDonell Douglasy, przeznaczone
do pokonywania tras średniodystansowych (3.000 do 5.000
km) lub na kierunkach egzotycznych (Karaiby, Tajlandia itp.)
długodystansowych.
Catering. Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe)
odchodzą zupełnie od podawania posiłków na pokładach samolotów lub serwują skromne przekąski (typu kanapka i napój
lub owoce). W przypadku, gdy linie nie przewidują posiłków na
pokładzie, można nabyć kanapki lub niekiedy dania obiadowe
w tzw. sky-barze obsługiwanym przez stewardesy. Dokładne
informacje na temat posiłków i ich cen otrzymacie Państwo na
pokładzie samolotu.
Obsługa. W przypadku zagranicznych linii lotniczych obsługa
samolotu (stewardesy lub piloci) nie mówi po polsku – ale zawsze można porozumieć się w języku angielskim.
Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/
czarterowych. Sytuacje tego rodzaju mają miejsce szczególnie
w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wynikają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które
Biuro nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, lokalne
przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia
przepisów bezpieczeństwa itp.). Prosimy o wyrozumiałość – nasi
pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze będą się starali
Państwu pomóc.
Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004
z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie
Prawo Lotnicze.
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Poniższy tekst stanowi uzupełnienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są
przez międzynarodowe konwencje dotyczące ruchu lotniczego,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególności
w Konwencji warszawskiej z 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję
warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących
międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez
osobę inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej
z 1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas
przelotu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska
i pobrać od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk
PIR wraz z oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami
pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno
sam fakt poniesienia szkody, jak i jej wartość należy załączyć do
reklamacji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przekazana lub wysłana) do przewoźnika bezzwłocznie po wykryciu
szkody – najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu,
zaś w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu najpóźniej
w terminie 21 dni od daty odebrania bagażu.
BAGAŻ
W przypadku wycieczek samolotowych turysta zazwyczaj może
zabrać bagaż podręczny do 5 kg oraz 1 sztukę bagażu głównego
najczęściej o wadze od 15 do 20 kg (w zależności od linii lotniczej). Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku wg taryf obowiązujących u danego przewoźnika (dotyczy
to np. desek windsurfingowych, złożonego roweru, sprzętu do
golfa, sprzętu narciarskiego lub sprzętu do nurkowania – butle
muszą być puste). Przewoźnik może zabrać nadbagaż wyłącznie
w przypadku wolnej pojemności bagażowej.
W przypadku wyjazdów autokarowych ilość bagażu ograniczona jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max. 20 kg) oraz
niedużego bagażu podręcznego, a w przypadku imprez narciarskich dodatkowo para nart i butów lub deska snowboardowa na
osobę (koniecznie w pokrowcu i tylko ze sprzętem narciarskim
– prosimy, aby nie dopakowywać innych przedmiotów). W autobusie (również podczas realizacji transferów) nie ma możliwości
dopłat za nadbagaż - w takim wypadku obsługa odmówi zabrania dodatkowej walizki czy torby. W celu uniknięcia pomyłek
przy odbieraniu bagażu, sugerujemy, by bagaże oddawane do
luku były oznaczone w sposób umożliwiający właścicielom ich
łatwe rozpoznanie.
PRZEDSTAWICIELE BIURA W MIEJSCU REALIZACJI IMPREZY
Pilot i przewodnik - to dwie różne osoby – pilot jest osobą towarzyszącą w imieniu organizatora imprezy turystycznej uczestnikom imprezy, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem
wykonywania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe
informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, wskazuje
lokalne atrakcje, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Nie
ma jednak uprawnień do oprowadzania po obiektach muzealnych. Tym zajmują się przewodnicy lokalni (z reguły dodatkowo
płatni), którzy najlepiej znają swoje miasta i przeszli odpowiednie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wykonywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju,
na terenie którego pracują.
Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wyjazdu (proszę pamiętać, iż podczas podróży samolotem, a także
autokarem (głównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze
towarzyszy grupie).
Rezydent - jest osobą znajdującą się w miejscu wyjazdu przez
cały sezon i odpowiada za techniczną organizację pobytu, zakwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za pośrednictwo w sprzedaży imprez fakultatywnych. Nie zawsze będzie
on mógł jednak towarzyszyć Państwu podczas transferów
i imprez fakultatywnych. Prosimy także pamiętać, iż rezydent
niekoniecznie będzie zakwaterowany w tym samym obiekcie,
w którym Państwo mieszkacie. Stąd też kontakt z rezydentem
będziecie mieli podczas jego regularnych dyżurów w miejscu
Państwa zakwaterowania (zwykle 2 - 3 razy w tygodniu), a w sytuacjach awaryjnych pod podanym przez niego numerem telefonu (lub numerem lokalnego kontrahenta Rainbow Tours). Informacje o numerach telefonicznych do miejscowych rezydentów
lub przedstawicieli Biura otrzymacie Państwo przy stanowiskach
odpraw Rainbow Tours na lotnisku przy wylocie lub u pilota przy
wyjeździe autokaru.
Dodatkowo, podczas swej podróży mogą Państwo mieć kontakt
również z innymi osobami, oddelegowanymi do sprawowania

opieki nad naszymi Klientami. Mogą to być m. in. miejscowi piloci, kierowcy autokarów, kontrahenci, personel linii lotniczych,
hoteli i innych organizacji, z których współpracy Rainbow Tours
korzysta przy organizacji świadczeń turystycznych. Wszyscy oni
są odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania powierzonych im zadań.
Zarówno pilot, jak i rezydent są odpowiedzialni za właściwą
i bezpieczną realizację imprezy. Uczestnik ma zatem obowiązek
bezwzględnie podporządkować się zaleceniom obsługi wyjazdu
(w tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi, a w przypadku
przejazdu lub przelotu odpowiednio: kierowcy lub personelowi
linii lotniczych). Nie przestrzeganie powyższego może spowodować poważne konsekwencje dla Uczestnika.
TOUR GUIDE SYSTEM
Jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania
grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na
czas zwiedzania otrzymają Państwo niewielki indywidualny
odbiornik. Pilot/przewodnik korzysta z nadajnika i mikrofonu,
docierając z przekazem informacji do każdego z Uczestników imprezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich,
zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty
muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo
wyłączyć po zakończeniu zwiedzania. W przypadku zagubienia
lub uszkodzenia odbiornika Uczestnik zostanie obciążony jego
kosztami w wysokości 50 zł.
ZBIÓRKA
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych w katalogu
godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 0,5 godziny
przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem).
Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, organizator nie ma obowiązku
czekania na spóźnionego uczestnika. Zatem o ile uczestnik nie
zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej
nie zostanie zabrany na imprezę, a ewentualne dołączenie do
grupy w trakcie imprezy będzie wymagało od Uczestnika poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce
spotkania z grupą.
Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Państwem przystanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wynika, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą zmianę
przez Uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu (o której mowa
w pkt 13. OWU) trzeba uzgodnić z Rainbow Tours pod rygorem
utraty gwarancji miejsca w środku transportu i/lub odmowy
zwrotu wniesionych wpłat z tytułu realizacji świadczeń w zakresie przewozu/przelotu.
W przypadku imprez autokarowych, na życzenie Klienta
i w miarę dostępności miejsc w pojeździe łącznikowym (tj. poruszającym się na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje
możliwość zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego.
Zmiany te wprowadzone do umowy na 6 dni przed rozpoczęciem imprezy lub wcześniej są bezkosztowe. W przypadku dokonywania zmiany przystanku 5 dni przed rozpoczęciem imprezy
lub później, Rainbow Tours pobiera opłatę w wysokości 50zł/
osoba/przystanek.
CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOŚĆ DNI
W programach wycieczek podajemy ilość dni od wyjazdu/wylotu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to że podróż
(autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze, że z reguły na
podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a rozkłady lotów i wyjazdów autokarowych opisane są w katalogu i na
naszych stronach internetowych r.pl/rozklady.
DOPŁATY NA MIEJSCU
Większość opłat związanych z Państwa wyjazdem uiszcza się
w biurze, w którym kupują Państwo wycieczkę. Jednak część
kosztów turysta pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów – płatne u pilotów (lub w kasach obiektów turystycznych), imprezy fakultatywne – płatne w miejscu docelowym,
np. u rezydenta, taksa klimatyczna, inne opłaty typu końcowe
sprzątanie apartamentu czy kaucja. Tego rodzaju dopłaty wyszczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod hasłem „Cena nie obejmuje...” lub w opisie obiektu albo programu zwiedzania i dotyczą opłaty za jedną osobę. Prosimy także
pamiętać, iż niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia takiej
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dopłaty może spowodować np. odmowę zakwaterowania przez
właściciela obiektu lub odmowę dalszej realizacji świadczeń.
INFORMACJE O OPŁATACH W KATALOGU
Dla Państwa wygody w opisach obiektów noclegowych zamieściliśmy informacje o kosztach dodatkowo płatnych udogodnień
(np. opłatach za Internet, leżaki, ręczniki plażowe). Prosimy pamiętać, że podane kwoty mają wyłącznie charakter orientacyjny
i były aktualne w czasie, gdy publikowany był nasz katalog.
IMPREZY LOKALNE (FAKULTATYWNE)
Są to wycieczki organizowane podczas pobytu przez Rainbow
Tours S.A. lub lokalne biura – partnerów Rainbow Tours. W przypadku zakupu wycieczki lokalnej (fakultatywnej) na miejscu, rezydenci lub piloci jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy
z zagranicznym biurem. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy,
wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w opisach ofert. Ceny mogą jednak
ulegać wahaniom – zależne jest to od ilości uczestników i lokalnych biur podróży, które są organizatorami takich imprez.
Zazwyczaj wycieczki lokalne (fakultatywne) odbywają się przy
min. 25 chętnych. W przypadku nieosiągnięcia owego minimum
grupy, wycieczka lokalna (fakultatywna) może się nie odbyć.
ZAKWATEROWANIE
Ze względu na różne przepisy miejscowe, Rainbow Tours wprowadza własną standaryzację obiektów w katalogach („słoneczka”). W każdej ofercie hotelu podana jest jego oficjalna kategoria
(przyznana według przepisów miejscowych), jak również klasa
obiektu przyznana przez Rainbow Tours (w postaci „słoneczek”).
Podstawą do nadania hotelowi określonej liczby słoneczek jest
subiektywna opinia Touroperatora oparta na kryteriach takich
jak: dostępna w hotelu infrastruktura towarzysząca (ilość basenów, plac zabaw, boiska sportowe), wyposażenie i wystrój
pokoi, atrakcyjność położenia hotelu, widok rozpościerający się
z hotelu/pokoi, organizowane animacje, jakość serwowanego
wyżywienia, standard obsługi oraz opinie naszych Klientów.
Plus (+) oznacza świadczenia lepsze niż standard - o czym piszemy w rubryce „naszym zdaniem” przy opisie obiektu. Powyższa
kategoryzacja może się różnić od oficjalnej, obowiązującej w danym kraju, przy czym lokalna kategoria obiektu podana jest
w jego opisie.
Zdjęcia prezentowane w katalogach oraz innych materiałach
reklamowych są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, w szczególności, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak jak
prezentowany na zdjęciu w katalogu.
Na metraż pokoi podany w opisach poszczególnych hoteli składa
się cześć mieszkalna, łazienka, a czasami także balkon.
W niektórych apartamentach (zwłaszcza w Grecji i Chorwacji)
sprzątania (oraz zakupu środków czystości) dokonuje się we
własnym zakresie.
Hotele mogą posiadać własne regulaminy korzystania z hotelowych zjeżdżalni (mogą się pojawić ograniczenia wiekowe/
wzrostowe).
DOBY HOTELOWE
W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie
14.00, pokoje zaś trzeba opuścić do godziny 10.00 (wówczas
ustaje również prawo do korzystania ze świadczeń hotelowych).
Doba hotelowa nie jest więc równoznaczna z dobą zegarową
trwającą 24 godziny. Po wykwaterowaniu, pilot zawsze będzie
w stanie pomóc Państwu w przechowaniu bagażu do momentu
odjazdu.
W przypadku imprez z dojazdem własnym należy stosować
się do podanych w katalogu godzin przyjazdu do obiektu. Jeśli
Państwa przyjazd do hotelu może być opóźniony (to jest poza
godzinami pracy recepcji: przed godzina 8.00 lub po 18.00),
należy uprzedzić o tym recepcję telefonicznie a dodatkowo
– za odbiór kluczy do pokoju poza godzinami pracy może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 Euro/pokój.
Uwaga! Przy ofertach z dojazdem własnym należy pamiętać, by
w apartamencie/studio nie było zakwaterowanych więcej osób
niż precyzuje to oferta.
WYŻYWIENIE
W zależności od oferty różny jest też rodzaj wyżywienia. W apartamentach i studiach (posiadających aneks kuchenny) zazwyczaj
nie ma wyżywienia, co wiąże się organizacją posiłków przez
turystów.
Śniadania. Kontynentalne – to skromny posiłek złożony z reguły z pieczywa, nabiału lub dżemu (rzadko wędliny) oraz
kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub

rozszerzone - jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem
i sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają
możliwość większego wyboru - zależy to jednak również od
standardu hotelu. Czasami jednak nie różnią się one specjalnie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie
asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy
pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artykułów, gdyż jest to niemile widziane przez obsługę. Lepiej jest
podchodzić do bufetu kilka razy niż zostawiać coś na talerzu
lub wynosić poza restaurację.
Obiadokolacje – gorący posiłek w porze kolacji, zwykle dwudaniowy. W niektórych ofertach wliczony w cenę, w niektórych
- możliwość dopłaty. Jeżeli nie ma możliwości dopłaty, oznacza
to, że nie organizujemy obiadokolacji. Nie znaczy to jednak, że turysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie imprez objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia
propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mogą być organizowane w restauracjach hotelowych, jak również w mieście.
Z reguły pierwszym przysługującym posiłkiem jest kolacja (lub
obiadokolacja) w dniu przylotu, ostatnim zaś – śniadanie w dniu
wylotu (chyba, że oferta precyzuje inaczej).
Napoje – Przy śniadaniu (kawa, herbata, sok) są wliczone
w cenę, przy obiadokolacjach z reguły są płatne dodatkowo –
chyba że oferta precyzuje to inaczej.
Prosimy pamiętać, że podane w ofercie godziny realizacji posiłków mają charakter przybliżony i były aktualne w czasie, gdy
publikowany był nasz katalog.
OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE
Osoby podróżujące samotnie, chcące uniknąć dopłaty za pokój
jednoosobowy mogą za zgodą Organizatora starać się o dokwaterowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych (Uwaga! w niektórych hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z dostawką),
jednakże z przyczyn obiektywnych Biuro nie może tego zagwarantować. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty za pokój 1-osobowy (chyba że oferta precyzuje
inaczej). Informacja o konieczności ewentualnej dopłaty zostanie
przekazana najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.
DOSTAWKA
To dodatkowe, z reguły rozkładane łóżko lub mniejsze łóżko.
Prosimy pamiętać, że wstawienie takiego łóżka zmniejsza powierzchnię pokoju. Zdarza się również, iż pokój 3-osobowy jest
w rzeczywistości pokojem 2 osobowym z dostawką (dotyczy to
z reguły hoteli o standardzie turystycznym **-***). Zniżki przewidziane w ofercie katalogowej dla osoby śpiącej na dostawce
niekoniecznie obowiązują przy ofertach promocyjnych (w szczególności typu „last minute”).
KLIMATYZACJA
W autokarze – może to być typowa klimatyzacja lub turbo nawiew. Jedna i druga możliwość zapewnia odpowiednią temperaturę w autokarze, a tym samym komfort przejazdu. Mimo tego
w miesiącach najwyższych upałów (lipiec/sierpień) i zwłaszcza
w krajach południowych schłodzenie autokaru może być dla niektórych osób niewystarczające.
W hotelach – klimatyzacja włączana jest centralnie (często
z ndywidualną regulacją) lub w pokojach znajdują się oddzielne
agregaty i chłodzą tylko dane pomieszczenie. Często za klimatyzację trzeba dopłacić w hotelu na miejscu (piszemy o tym
w opisach obiektów). Należy także pamiętać, iż klimatyzacja jest
włączana okresowo (tzn. tylko w miesiącach najwyższych upałów), a w ciągu dnia może działać tylko w wyznaczonych przez
obsługę godzinach.
PLAŻA I SPRZĘT REKREACYJNY
Większość plaż jest ogólnie dostępna i nieodpłatna. Płatne są
jednak najczęściej parasole i leżaki. Przy plażach znajdziecie
Państwo zwykle wypożyczalnie sprzętu wodnego, szkoły windsurfingu, nurkowania itd. Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża
piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z białym piaskiem, czyli taką jaką mamy np. w Łebie. W efekcie plaże
różnią się dość znacznie pomiędzy krajami - od piaszczystych
z żółtym, ale grubszym piaskiem (najczęściej w Grecji) poprzez
piaszczyste z dość ciemnym piaskiem (najczęściej w Hiszpanii)
do żwirowych (najczęściej w Chorwacji) czy wręcz kamienistych
i skalistych (Lazurowe Wybrzeże, Malta). Informacje na temat
plaży zamieszczone są przy opisach obiektów lub miejscowości
wypoczynkowych.
KURORTY WAKACYJNE
Większość miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie

atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysiące turystów.
Bywa tam zatem tłoczno (szczególnie w sezonie), w niektórych kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie
więc hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże.
Rekomendujemy więc aby gotówkę, dokumenty i cenne przedmioty przechowywać w sejfach, które są dostępne (bezpłatnie
lub za niewielką opłatą) w większości hoteli z naszej oferty
(szczegółowe informacje są podane w opisach poszczególnych
obiektów). Zwykle także tego rodzaju miejscowości podlegają
ciągłym modernizacjom i dużo się tam inwestuje. Nie należy
zatem być zaskoczonym jeśli pewnego dnia obudzi Państwa
hałas na, właśnie obok rozpoczętej, budowie nowego hotelu lub
co gorsza - hałas w naszym hotelu, ale dwa piętra niżej. Tego
rodzaju prace prowadzone są jednak tylko w ciągu dnia i tylko
w dni robocze, nie powinny więc być uciążliwe. W krajach południowych, a zwłaszcza na wyspach mogą wystąpić krótkotrwałe
braki wody lub prądu.
UBEZPIECZENIA
Klienci Rainbow Tours biorący udział w imprezach zagranicznych ubezpieczeni są w TU Europa S.A. na podstawie
umowy ubezpieczenia nr 2/Z/2008, polisa nr RBT2/Z/08
- wariant Podstawowy. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A., dostępnymi w biurach sprzedających ofertę Rainbow Tours oraz na stronie internetowej http://r.pl/.
Ubezpieczenie zawierane przez Rainbow Tours na rzecz
Uczestników ma charakter podstawowy, dlatego każdy Uczestnik powinien zastanowić się nad zawarciem dodatkowego
ubezpieczenia, które zapewni ochronę w przypadku epidemii
Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów,
ochronę dla osób chorych przewlekle. Osobom planującym
uprawianie sportów polecamy PAKIET SPORT. Klienci Rainbow
Tours uczestniczący w imprezach krajowych nie są objęci ubezpieczeniem turystycznym.
WARIANT PODSTAWOWY ubezpieczenia podróżnego
obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do kraju (KL) – zapewniające zwrot wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na: badania
lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pobyt
w szpitalu, leczenie stomatologiczne do wysokości 500 PLN,
transport do szpitala oraz do Polski. Suma ubezpieczenia KL
wynosi 60 000 PLN. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek
m.in. chorób przewlekłych, epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, chorób psychicznych,
przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia środków
odurzających, szkód będących następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wyczynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru.
Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) - ubezpieczenie podstawowe obejmuje także koszty leczenia na wypadek
chorób tropikalnych, pod warunkiem dokonania przez Ubezpieczonego, przed odbyciem podróży zagranicznej, wskazanych
przez właściwe instytucje, szczepień obowiązkowych na danym
terytorium podróży. Za choroby tropikalne uważa się choroby
wywołane przez organizmy patogenne charakterystyczne dla
stref podzwrotnikowych i równikowych.
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR) – do sumy
10 000 PLN.
Pomoc w podróży – obejmującą m.in. zwrot kosztów podróży
i pobytu osoby towarzyszącej lub osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów
zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100%
uszczerbku na zdrowiu wynosi 5 000 PLN a świadczenie z tytułu
śmierci 2 500 PLN.
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – zapewniające
ochronę bagażu w razie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Suma
ubezpieczenia bagażu wynosi 500 PLN. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego.
Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce,
papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki,
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przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, telefony komórkowe, akcesoria
samochodowe, sprzęt sportowy.
WARIANT REKOMENDOWANY: obejmuje wszystkie ryzyka wymienione powyżej, ponadto znacznie wyższe są sumy ubezpieczenia: KL – suma ubezpieczenia kosztów leczenia wzrasta do
260 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
– do 15 000 PLN, NNW z tytułu śmierci do 7 500 PLN, BP - ubezpieczenie bagażu do 1 500 PLN. Dodatkowo ten wariant zapewnia ochronę w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej
(w zakresie KL i NNW), epidemii Covid 19 i innych chorób
wirusowych z grupy koronawirusów, a także ubezpieczenie
kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do
600 PLN i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do
100 000 PLN.
WARIANT REKOMENDOWANY PLUS: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu podstawowego z wyższymi niż w wariancie
Podstawowym i Rekomendowanym sumami ubezpieczenia:
KL – koszty leczenia do 460 000 PLN, NNW z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu – do 20 000 PLN, NNW z tytułu śmierci
– do 10 000 PLN, BP ubezpieczenie bagażu podróżnego – do
2 000 PLN. Dodatkowo ten wariant obejmuje także ochronę
w przypadku zaostrzenia się choroby przewlekłej (w zakresie
KL i NNW), epidemii Covid 19 i innych chorób wirusowych
z grupy koronawirusów oraz ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 200 000 PLN.
WARIANT NAJLEPSZY: obejmuje wszystkie ryzyka z wariantu
podstawowego, ale sumy ubezpieczenia są wyjątkowo wysokie
(ubezpieczenie takie polecamy osobom udającym się do USA,
Meksyku, Japonii, Singapuru, czyli krajów gdzie koszty leczenia są szczególnie wysokie). KL – koszty leczenia wzrasta do
860 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu –
do 35 000 PLN, NNW z tytułu śmierci - do 17 500 PLN, BP ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 2 500 PLN. Dodatkowo ten
wariant obejmuje także ochronę w przypadku zaostrzenia się
choroby przewlekłej (w zakresie KL i NNW), epidemii Covid 19
i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów oraz
ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu 600 PLN i OC - ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej 400 000 PLN.
PAKIET SPORT: zapewnia ochronę podczas rekreacyjnego
uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w ramach KL i NNW):
narciarstwa, snowboardu, nurkowania, jazdy na nartach i skuterach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy
na quadach, jazdy konnej, a także ochronę sprzętu sportowego do 1 500 PLN i ochronę na wypadek wyrządzenia szkody
osobom trzecim podczas uprawiania tych sportów do kwoty
100 000 PLN w przypadku szkód rzeczowych i 200 000 PLN
w przypadku szkód osobowych.
Postępowanie w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego
W razie wystąpienia objawów chorobowych należy niezwłocznie
skontaktować się z:
Centrum Pomocy TU Europa S.A.
Tel. +48 22 568 98 28
Centrum Pomocy TU Europa S.A. jest jedynym podmiotem
uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich. Obsługa medyczna odbywa się bezgotówkowo tylko wtedy, gdy organizowana jest przez Centrum Pomocy TU Europa S.A.. W przypadku
wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta
lub we własnym zakresie, prosimy o opłacenie wszystkich kosztów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów po powrocie do
Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A. Zwrot kosztów leczenia nastąpi na podstawie udokumentowanych dowodów poniesionych kosztów.
Ważne. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia
podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Rainbow
Tours ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań
oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie
wypłaty odszkodowania.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI LUB PRZERWANIA
UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 100%
To ubezpieczenie jest dostępne po zapłaceniu dodatkowej
składki i umożliwia odzyskanie 100% wpłaconych środków na
wypadek odwołania wyjazdu z ważnej życiowej przyczyny,
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m.in. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby
bliskiej, następstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu powstałej w wyniku działania zdarzenia losowego, utraty pracy,
komplikacji związanych z ciążą, przedwczesnego porodu mającego miejsce przed 32 tygodniem ciąży. Przyczyną rezygnacji
może być również akt terrorystyczny, do którego doszło nie
wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju
będącym celem podróży ubezpieczonego i leżącym na terytorium Europy, z wyłączeniem Turcji, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km
od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli Rainbow Tours nie
zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na
imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie
występuje. Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji lub Przerwania
Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej 100% można zakupić
w chwili zawierania umowy. Informacje dotyczące możliwości
dokupienia ubezpieczenia po zawarciu umowy są dostępne
w Biurach Obsługi Klienta oraz w Call Center. W przypadku
odstąpienia przez Uczestnika od umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej uiszczona przez niego opłata za
ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa
w imprezie turystycznej zostaje potrącona w 100%.
INFORMACJE CELNE I WIZOWE
W krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach Europy Południowo-Wschodniej nienależących do UE obywatele polscy nie
potrzebują wizy ani paszportów (wystarczy dowód osobisty
o ważności minimum 3 miesiące od daty zakończenia imprezy). We wszystkich pozostałych krajach świata, w tym Europy
Wschodniej (Rosja i kraje byłego ZSRR), potrzebne są paszporty
(z reguły ważne co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z wyjazdu), a często także wizy (informacje na temat wiz zawarte
są w programach). W przypadku wyjazdów do krajów byłego
ZSRR lub krajów pozaeuropejskich kontrole graniczne są bardziej
rygorystyczne. Wizy uczestnicy otrzymują albo na lotnisku kraju
docelowego albo załatwiane są one przez Rainbow Tours. Obywateli innych państw niż polskie mogą obowiązywać odmienne
przepisy paszportowe i wizowe.
Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty
i rzeczy, których ilość i przeznaczenie nie wskazują na charakter
handlowy. Z reguły wolno wwieźć 200 sztuk papierosów oraz
1/2 l mocnego alkoholu i 1 l wina lub piwa.
OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Na stronach internetowych MSZ (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/ dostępne są ostrzeżenia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapoznawać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego
celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umowy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski.
PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzęcych na teren UE (szczególnie z krajów pozaeuropejskich), istnieją surowe
prawne ograniczenia dotyczące przewozu niektórych produktów
pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności). Naruszenie prawnych zakazów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego oraz konfiskatą i zniszczeniem wwożonych produktów w chwili przybycia do UE. Nie jest dozwolone wwożenie do
UE z innych państw: mięsa, mleka, miodu, produktów mięsnych
i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze
względów medycznych). Wyjątkiem są niektóre kraje europejskie nie należące do UE jak: Andora, Wyspy Owcze, Grenlandia,
Islandia, Liechtenstein, Norwegia, San Marino i Szwajcaria, z tych
państw można przywozić niewielkie ilości takich produktów
z przeznaczeniem do własnej konsumpcji.
Ponadto, w przypadku produktów z egzotycznych gatunków
zwierząt lub gatunków zwierząt chronionych (muszle, kości, pióra, skóry itd.) przepisy prawa są bardzo restrykcyjne a przywóz
takich przedmiotów z reguły jest całkowicie zabroniony (sankcje
karne to przepadek mienia, grzywna a nawet więzienie). Podobne, restrykcyjne zasady dotyczą przywozu żywych zwierząt.
INFORMACJE ZDROWOTNE
Wyjazdy organizowane przez Rainbow Tours odbywają się do
krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (Europa i basen M. Śródziemnego) – nie są wymagane żadne szczepienia
ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach (kraje
azjatyckie, niektóre afrykańskie lub karaibskie) podajemy szczegółowe wymagania zdrowotne w opisach imprez (jeśli szczepie-

nia są wymagane lub choćby zalecane). Należy jednak zawsze
pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie rąk
przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butelkowanej wody mineralnej itd.
ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW
Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju jest zobowiązany zawiadomić miejscowego przedstawiciela
Biura, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy
oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na
terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani
są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową
i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku polskiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.
WALUTY
Euro (EUR) obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej
od 01.01.2002 (m.in. Austria, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja,
Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania
i Holandia). W krajach, które nie są objęte wspólną walutą EURO
obowiązują dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania,
Szwecja, Norwegia, Dania) - większość z nich można wymieniać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach.
Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko,
Kuba, Dominikana itd) są niedostępne w Polsce - proponujemy zabrać ze sobą dolary amerykańskie lub euro, które można
wymieniać w miejscowych bankach lub kantorach, a także na
granicy. Polskie karty płatnicze (należące do międzynarodowych
systemów Visa czy Mastercard) są honorowane w większości
krajów, do których wyjeżdżamy na wakacje.
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Biuro stosuje postanowienia Rozporządzenia (WE) 1107/2006
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych
oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących
drogą lotniczą (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=celex%3A32006R1107). Osoby niepełnosprawne wybierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro
przed zawarciem umowy o stopniu niepełnosprawności lub o innych wymaganiach specjalnych. Biuro przed zawarciem umowy
wskaże czy jest możliwe spełnienie określonych wymagań specjalnych. Biuro może odmówić przyjęcia rezerwacji lub odstąpić
od umowy z osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej
sprawności ruchowej:
- w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa ustanowionych prawem lub w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał
przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego
- gdy rozmiar samolotu lub jego drzwi, czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej
- gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej nie towarzyszy inna osoba zdolna do udzielenia
niezbędnej pomocy tej osobie
W przypadku, gdy Biuro odmawia przyjęcia rezerwacji lub
odstępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej
o przyczynach. Na żądanie zainteresowanego, Biuro przedstawia
na piśmie wspomniane przyczyny w terminie 5 dni roboczych.
Ponadto, biuro podejmuje wówczas należyte starania w celu
zaproponowania zainteresowanej osobie możliwego do zaakceptowania rozwiązania alternatywnego.
OGRANICZENIA WIEKU
Wycieczki objazdowe z naszej oferty charakteryzują się bardzo
intensywnym programem zwiedzania, a niekiedy wymagają
wielogodzinnych przejazdów lub/i długich pieszych spacerów.
Sugerujemy, by na najbardziej forsowne imprezy nie wybierać
się z dziećmi poniżej 5-ego roku życia. W razie wątpliwości, czy
dziecko zdoła uczestniczyć w wybranej przez Państwa wycieczce, prosimy zgłosić się po radę do biur sprzedających ofertę
Rainbow Tours.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zasady ogólne.
Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu
oraz na stronie internetowej www.r.pl – organizatorem turystyki
(w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) jest Rainbow Tours Spółka Akcyjna zwana dalej „Biurem”. Dane organizatora – Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270
(e-mail: sekretariat@r.pl, tel: 42 680 38 20) wpisana do KRS pod
numerem 0000178650, NIP 725-18-68-136, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 157. Organem
rejestrowym jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Prawa
i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu
o art. 384 KC i ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych „Ogólne Warunki Uczestnictwa” w imprezach turystycznych organizowanych przez Rainbow Tours S.A.
(OWU) oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj koniecznie”
(dalej łącznie zwane „Warunkami”) i stanowią integralną część
umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych
przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych
organizowanych przez Biuro i zamieszczonych w katalogu, innych materiałach pisemnych Biura oraz na stronie internetowej
Biura, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatywnych). Przy zawieraniu umowy-zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania katalogu, „Ogólnych Warunków Uczestnictwa” i informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj
Koniecznie”. Zawarcie umowy - zgłoszenia oznacza, że Uczestnik
(w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy - zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.
2. Zawarcie umowy.
Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie internetowej Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo
po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach
wskazanych powyżej i podpisaniu umowy - zgłoszenia uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz
wpłaceniu zaliczki (w maksymalnej wysokości 30%). Nie dopuszcza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wskazano powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty
będą niezwłocznie zwracane. Zawarcie umowy na rzecz osoby
małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni
wyjeżdża bez opiekuna ustawowego). Zawarcie umowy może
nastąpić bezpośrednio poprzez wykorzystanie strony r.pl bądź
w biurach sprzedaży w fizycznej obecności obu stron umowy.
Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich
(oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy.
3. Warunki płatności.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy
określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej
winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed
dniem rozpoczęcia imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną
przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach.
4. Zmiany świadczeń.
A. Zmiana świadczeń przed rozpoczęciem imprezy
Biuro ma prawo do nieznacznej zmiany warunków umowy przed
rozpoczęciem imprezy po uprzednim poinformowaniu Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku (trwały nośnik:
materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez
czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu
ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji
w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane).
W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszone zmienić główne właściwości imprezy bądź nie jest
w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie
strony wyraziły zgodę w umowie) niezwłocznie powiadomi
o tym Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku.
Biuro może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub

wyższej jakości. W powiadomieniu, o którym mowa powyżej,
Biuro informuje Uczestnika o: zmianach warunków umowy oraz
o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; o rozsądnym
terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Biuro o swojej
decyzji (tj. czy Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie,
albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę);
o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej
za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku
wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro terminie;
o zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli
zmiany umowy lub zastępcza impreza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, Uczestnik jest uprawniony
do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy umowa
o udział w imprezie zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem Uczestnika na warunkach określonych powyżej, Biuro
nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy
zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu.
Uczestnik w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia
opłaty za odstąpienie od umowy. Odpowiednie zastosowanie
mają postanowienia pkt 13. OWU.
UWAGA! Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wyjazdów lub powrotów o ile nie zmienia się ilość świadczeń nie
stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi
również zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwiedzania, o ile program został wykonany w całości.
B. Zmiana świadczeń po rozpoczęciu imprezy.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana
zgodnie z umową Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o tym
Biuro (patrz pkt 12. OWU). Biuro usuwa niezgodność, chyba że
jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości
usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma pkt 12 i 13
OWU oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy
turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział
w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej
imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie
świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony
w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego
do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli
jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki
przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy
turystycznej.
W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej
do określonej w umowie przez okres do 3 nocy. Ograniczenia
czasu zapewniania Uczestnikowi niezbędnego zakwaterowania,
nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności
ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz
osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą
lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich
osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej
18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej
opieki medycznej, pod warunkiem że organizator turystyki został
powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej.
5. Ceny oferty last minute i promocji.
Cena na zawartej umowie jest wiążąca i uczestnik nie ma prawa
żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu
umowy z uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona
z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty last minute
lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro. Cena
imprezy podana jest w PLN (złotych polskich).
6. Zniżki dla dzieci.
Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci Biuro określa w treści
aktualnego katalogu. W przypadku, gdy Uczestnikiem impre-

zy turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz
zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia
i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do
sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro
upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny
zgodnej z wiekiem Uczestnika. Za upoważniający do uzyskania
zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.
7. Obowiązki Biura.
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania
Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Z dniem 16.07.2006 r. organizator podróży zobowiązany jest
zgodnie z rozporządzeniem /EG/2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. do
poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz.
Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik
lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, Biuro niezwłocznie powiadomi o tym
Uczestnika poprzez biuro agencyjne, w którym dokonana została
rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy
Uczestnik zostanie również niezwłocznie o tym poinformowany
przez Biuro. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów, co może się wiązać również ze zmianą
rozkładu przelotów. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej
pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym
w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa
powyżej, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich
informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych
oraz pomocy konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze środków
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.
Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU.
Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub
w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może
przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro.
8. Prawa Uczestnika.
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych
umową. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli
Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich
przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro
(np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
9. Obowiązki Uczestnika.
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim
wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych
w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania
dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile
takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania
przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych
oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych
itp.). Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których
nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne,
opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia
z pozwem przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura,
innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp.
10. Bagaż.
Linie lotnicze wprowadzają maksymalne limity dla przewozu
bagażu. Dla jednego pasażera w wieku powyżej 2 lat najczęściej
wynoszą one 5 kg dla bagażu podręcznego i 20 kg dla bagażu rejestrowanego. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych rejsów limity te mogą być zmniejszane z powodu limitacji
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maksymalnego udźwigu samolotu na danym rejsie. Szczegóły
dotyczące limitów u poszczególnych przewoźników można znaleźć w zakładce „Linie lotnicze” na stronie r.pl, jak i w Ogólnych
Warunkach Przewozu przewoźników. Dzieci do lat 2 – nie mają
prawa do przewozu bezpłatnego bagażu. Ponieważ maksymalny
udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru są ściśle limitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo
odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany
wyżej limit. W przypadku nadbagażu Uczestnik ma obowiązek dopłacić wg stawek przewoźnika. Szczegółowe informacje
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.
11. Ubezpieczenia.
Biuro zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszyscy
Uczestnicy imprez zbiorowych realizowanych poza granicami
Polski są ubezpieczeni w TU Europa S.A. (adres: 53-413 Wrocław,
ul. Gwiaździsta 62). Uczestnicy imprez realizowanych w kraju nie
są objęci ubezpieczeniem turystycznym. Podstawowy wariant
ubezpieczenia zawiera: KL - koszty leczenia i transportu do kraju
(do 60 000 PLN), koszty ratownictwa (do 10 000 PLN), NNW –
następstwa nieszczęśliwych wypadków (do 5 000 PLN) oraz BP
- ubezpieczenie bagażu podróżnego (do 500 PLN). Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym nie obejmuje następstw chorób przewlekłych, epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów oraz amatorskiego uprawiania
sportów. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej w ramach wariantów Rekomendowanego (suma ubezpieczenia KL wzrasta do 260 000 PLN),
Rekomendowanego Plus (suma ubezpieczenia KL wzrasta do
460 000 PLN) lub Najlepszego (suma ubezpieczenia KL wzrasta
do 860 000 PLN). Ubezpieczenia podróżne w wariantach Rekomendowany, Rekomendowany Plus oraz Najlepszy zawierają ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w zakresie epidemii Covid-19 i innych chorób wirusowych
z grupy koronawirusów. W każdym z wymienionych wariantów,
kwota ubezpieczenia na wypadek zachorowania na Covid-19 jest
równa wysokości całkowitej sumy ubezpieczenia (tj. odpowiednio – w zależności od wariantu – 200 tys. zł, 400 tys. zł lub
800 tys. zł). Szczegóły poszczególnych wariantów ubezpieczeń
znajdują się w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.
Zawierając umowę-zgłoszenia, Uczestnik deklaruje (w imieniu
swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia), że
stan zdrowia umożliwia udział Uczestników w imprezie. Zgodnie
z warunkami ubezpieczenia TU Europa S.A., ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania, kosmetyki, drobne
urządzenia elektryczne, wózki dziecięce i inwalidzkie). Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce, papierów
wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, telefonów
komórkowych, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowego. Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajdą Państwo
w sekcji „Przeczytaj Koniecznie” oraz w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A.,
z którymi każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się
przed wyjazdem. Brak zawarcia przez Uczestnika dodatkowej
umowy ubezpieczenia (np. z tytułu uprawiania sportu, epidemii
Covid 19 i innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów lub
chorób przewlekłych) obciąża wyłącznie Uczestnika.
12. Reklamacje.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana
zgodnie z umową Uczestnik może zgłosić reklamację w trakcie
imprezy bądź w terminie do 30 dni od jej zakończenia. W przypadku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy,
Uczestnik ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości
w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności danej
sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU. Uczestnik może kierować
wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy do
Biura lub bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od Uczestnika do
Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem
do Biura. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona
w formie pisemnej (w języku polskim) i doręczona listem pole-
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conym (nie faxem i nie e-mailem) na adres siedziby Biura bądź
agenta. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do
30 dni od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji
na ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy w terminie 30
dni od daty zakończenia imprezy. W szczególnych przypadkach
Biuro zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi do 60 dni, o czym w terminie 30 dni Uczestnik zostanie
poinformowany pisemnie. Do zachowania terminu wystarcza
nadanie odpowiedzi w placówce operatora pocztowego przed
jego upływem. W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego
odwołania od odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzielania następnej odpowiedzi. Uczestnik ma prawo do skorzystania
z innych metod rozwiązywania sporów - patrz punkt 19.
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz
bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej
z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004
(o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku
odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi
regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma
prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii
lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Rzecznika Praw Pasażerów – w formie listu poleconego
(ul. Marcina Flisa 2, 02- 247 Warszawa) lub drogą elektroniczną
(szczegóły na stronie http://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl). Więcej
na ten temat w sekcji „Przeczytaj koniecznie”.
Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można
zgłaszać do TU Europa S.A.: pisemnie drogą pocztową, w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji
w centrali ubezpieczyciela lub w Biurze Regionalnym, telefonicznie pod numerem infolinii ubezpieczyciela 801 500 300,
lub z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta. Aktualne
dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. Reklamacje rozpatrywane są przez
ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia
ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie,
zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie
opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi.
Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Przekazanie
odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek
składającego reklamację. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
13. Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie
odpowiedzialności.
Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają
być wykonane przez Biuro, czy przez innych dostawców usług
turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo
warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią
imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Biura.
Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie
którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4B
OWU. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
o których mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu
w przypadku skorzystania przez podróżnego z obniżenia ceny
lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE)
nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004,
str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315
z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na mor-

skich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131
z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę za
niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem
usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się
przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana
nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących
z imprez w czasie ich trwania, chyba, że rezygnacja nastąpiła
w przypadkach określonych w pkt 4B OWU i w przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie,
autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (to jest niezaakceptowanej przez Biuro) zmiany przez Uczestnika miejsca wsiadania
lub wylotu. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez
odpowiednich urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną
decyzję wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn niezawinionych przez
Biuro. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 7.
OWU. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Uczestnik lub osoba
trzecia niezwiązana z wykonaniem usług turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okolicznościami. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu
imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą Uczestników imprezy. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za umowy
zawierane przez Uczestnika w miejscu pobytu z podmiotami
trzecimi, bez pośrednictwa Biura. Biuro ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie
imprezy turystycznej do trzykrotności ceny imprezy, nie dotyczy
to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie
przez Biuro lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność Biura ograniczona jest również w przypadkach określonych
w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Opisane w katalogu wycieczki fakultatywne podane są
tam jedynie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Biuro
nie gwarantuje także że będą one wszystkie realizowane.
14. Obowiązkowa - ustawowa gwarancja Organizatora
Turystyki.
Biuro posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA –
nr gwarancji i nazwa TU jest każdorazowo podawana na umowie
zgłoszeniu, a dodatkowo każdy Uczestnik, wpłacający przynajmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu
gwarancji ubezpieczeniowej Biura (znajduje się ona również na
stronie internetowej https://r.pl/Content/Files/podstrony/RainbowCertyfikat.pdf). Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy biuro
wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do
kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Uczestników
w razie niewykonania umowy, Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem (telefony w sekcji
„Przeczytaj koniecznie” – Centrum Alarmowe). Ubezpieczyciel
zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie
wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Uczestników do
kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania
pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub
wskazanej przez niego jednostki.
15. Odwołanie imprezy.
Z uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, może rozwiązać umowę i dokonać zwrotu Uczestnikowi
wpłat dokonanych z tytułu imprezy (po potrąceniu składki na
Turystyczny Fundusz Pomocowy), bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli: - nie osiągnie zakładanego
minimum grupy (w przypadku imprez autokarowych min. 30
osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu
o przeloty rejsowe min. 40 osób, w przypadku imprez lotniczych
realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 160 osób)
i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 20
dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad
6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej
2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
trwającej krócej niż 2 dni; - wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy
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niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy
w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.
UWAGA!! Jeżeli impreza zostanie odwołana z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy Uczestnik zostanie o tym
powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym
dostępnym sposobem, a następnie również na piśmie lub na
innym trwałym nośniku.
16. Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu.
Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed
jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego
oświadczenia Uczestnika doręczonego do Biura. W takim przypadku, Podróżny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty z tytułu odstąpienia od umowy, której zryczałtowana
wysokość (wyliczona od ceny imprezy pomniejszonej o składkę
na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji) wynosi:
• odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu – 7% ceny imprezy;
• odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 %
ceny imprezy;
• odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny
imprezy;
• odstąpienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później (najpóźniej w dniu wyjazdu) – 95 % ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego. Każdorazowo do opłaty za odstąpienie Organizator dolicza
również składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy (która nie
podlega zwrotowi) oraz składkę na ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji (o ile Klient takowe wykupił). Składki są również potrącane z wpłaty Podróżnego.
Opłata za odstąpienie od umowy w trakcie imprezy (przerwanie
uczestnictwa lub odstąpienie od umowy po dacie rozpoczęcia
imprezy) wynosi 100% ceny imprezy.
Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma
wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby
jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro
do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie
turystycznej.
Odstąpienie od uczestnictwa w wycieczce lokalnej (fakultatywnej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwa jest bezkosztowo o ile zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień przed
rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka
lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczęciu imprezy turystycznej opłata za odstąpienie od uczestnictwa
w imprezie fakultatywnej wynosi 100% jej ceny.
Uczestnik może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powrotu z imprezy) zapewniane przez TU Europa S.A. – patrz sekcja
„Przeczytaj Koniecznie”.
17. Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających
z zawartej umowy.
Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą
warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne
wobec Biura jeżeli Uczestnik zawiadomi je o tym na piśmie lub na
innym trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie
złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy uważa
się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie
wiązać się dla Biura z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Biuro ma on obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te
muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro na skutek przeniesienia umowy
o udział w imprezie.
Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione
przez Biuro w wyniku zmiany uczestnika w imprezie uczestnik
i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
UWAGA! Zmiana uczestnika imprezy musi zostać zgłoszona do
Biura na piśmie lub na innym trwałym nośniku, w terminie, który

umożliwia przeprowadzenie ewentualnych procedur wizowania
i zmiany danych uczestnika imprezy u przewoźników lotniczych.
W przypadku imprez realizowanych w oparciu o rejsy rozkładowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę
jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej
na zmianę uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających
z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu
lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).
18. Ochrona danych osobowych.
Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem
możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu
do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich
usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia
danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie
z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro przetwarza dane osobowe w celu
wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych
rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Biura
polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku
z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji
oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na
adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie
także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane
są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych
osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele,
towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we
Wrocławiu, adres ul. Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów
agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu
realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy,
czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas
niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość
terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający
z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą
również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych
lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów
marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.
Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec
przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro przetwarza dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - Uczestnik
może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną
sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
- na potrzeby marketingu bezpośredniego - Uczestnik może
zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
19. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycz-

nych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2361). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. Skorzystanie z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter
dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie
stanowią zobowiązania Biura do skorzystania z pozasądowych
sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Biura o zgodzie
lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest
przez Biuro pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji
spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone
są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach
stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie
rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje
dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow
_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich. Uczestnik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń: Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia
się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Uczestnik
uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Uczestnikiem,
a Biurem. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Uczestnik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/
consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji
na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących
powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
Niniejsze warunki obowiązują dla umów zawartych od dnia
8 lutego 2021 roku.
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