
HITY LATA 2019 deluxe
*podane ceny są całkowite dla osoby dorosłej

w przedziale wylotowym od 22.04.2018 – 31.10.2019
OFERTA POLSKA: wyloty z wszystkich lotnisk w Polsce oraz z Berlina 

OFERTA NIEMIECKA: wyloty z wszystkich lotnisk w Niemczech, Austrii i Czechach
DOJAZD WŁASNY i EGZOTYCZNE WYCIECZKI OBJAZDOWE

RABATY 2%-3% stali Klienci
zniżki dla mini grup

liczne BONUSY i GRATISY w FIRST MINUTE

TURCJA 

SIDE –  Voyage Sorgun***** 
ultra all inclusive 24h, położony przy plaży, na terenie bujnego
lasu sosnowego Sorgun, wybrane alkohole importowane w Uall.

cena: 3317 zł/os/ tydzień
4317 zł/os/ 10 nocy
5888 zł/os/ 2 tygodnie

         
BELEK–  Sueno Deluxe*****
ultra  all  inclusive, zlokalizowany  tuż  przy prywatnej,
piaszczystej plaży, ok. 3 km od centrum miejscowości Kadriye.
Przestronne  pokoje  i  suity,  dostępne  także  z  widokiem
na morze oraz prywatnym basenem.  

cena: 4478 zł/os/ tydzień
6185 zł/os/ 10 nocy
8172 zł/os/ 2 tygodnie

BODRUM – Bodrum By Paramount*****
luxury  all  inclusive  (24h),  przy  plaży,  przepiękne  widoki,
nowoczesne pokoje,  wybrane alkohole importowane w Uall.

 cena: 4397 zł/os/ tydzień
5902 zł/os/ 10 nocy
7844 zł/os/ 2 tygodnie

KEMER–  Maxx Royal Kemer*****
Maxx All Inclusive (24h), otoczony piniowym lasem, położony
tuż  przy  plaży,  o  stylowym  wystroju.  Otrzymał  wyróżnienie
Wybór Roku 2018 w portalu TripAdvisor. 

cena: 7876 zł/os/ tydzień
8846 zł/os/ 8 nocy
9862 zł/os/ 9 nocy

BELEK – Maxx Royal***** 
Maxx All  Inclusive  (24h),  położony  przy  plaży  nagrodzonej
Błękitną Flagą. Jest to najlepszy hotel premium w tym regionie,
który zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. 

cena: 6336 zł/os/ tydzień
7086 zł/os/ 8 nocy
7882 zł/os/ 9 nocy

DALAMAN – Hilton Golf Resort*****
ultra all inclusive 24h, położony na zadbanym terenie, tuż przy
przepięknej  plaży  Sarigerme.  Wielbiciele  smacznej  kuchni
znajdą tu liczne bary i aż 8 restauracji, w tym 6 serwujących
`a la carte dania ze specjałami tureckimi, włoskimi, indyjskimi
i rybnymi. 

cena: 3570 zł/os/ tydzień
6090 zł/os/ 2 tygodnie

MARMARIS–  D-Resort Grand Azur*****
ultra all inclusive 24h, usytuowany w ogrodzie i  bezpośrednio
przy prywatnej plaży, 2km od centrum Marmaris. Region gdzie
położony jest hotel  słynie z pięknych, długich i  piaszczystych
plaż. 

cena: 3076 zł/os/ tydzień
5183 zł/os/ 2 tygodnie

ANTALYA– Adalya Elite Lara***** 
ultra all  inclusive 24h,  duży,  kompleks  położony  przy  plaży
z certyfikatem  Błękitnej  Flagi,  wybrane  napoje  importowane
w Uall.  Na terenie  obiektu  wiele  udogodnień  dla  dzieci  i dla
dorosłych.  

cena: 2893 zł/os/ tydzień
4000 zł/os/ 10 nocy

           5159 zł/os/ 2 tygodnie



GRECJA

KORFU – Marbella Corfu*****
all inclusive, świetnie położony przy zadbanej, prywatnej plaży,
klasycznie  elegancki,  zbudowany  w śródziemnomorskim  stylu,
idealnie  wkomponowany  w wyjątkowy  krajobraz  zielonych
wzgórz.  Oliwkowy gaj,  palmy, kwiaty tworzą wspaniały  ogród.
Stylowo urządzone pokoje.

cena: 4269 zł/os/ tydzień
5869 zł/os/ 10 nocy
7949 zł/os/ 2 tygodnie

KRETA – Sentido Blue Sea Beach*****
all  inclusive,  elegancki,  stylowo  zaprojektowany  hotel,
bez wątpienia  dedykowany osobom ceniącym wysoki  standard
pokoi, obsługi jak i posiłków. Będzie on idealnym miejscem dla
miłośników lenistwa przy basenie lub na plaży, jak również osób
lubiących życie noce. 

cena: 3719 zł/os/ tydzień
6079 zł/os/ 2 tygodnie

ZAKYNTHOS – 
Lesante Blu Exlusive Beach Resort***** 
śniadania i obiadokolacje, nowoczesny, otwarty latem 2017,
tylko dla dorosłych (+16),  kameralnie  usytuowany w jednym
z najpiękniejszych zakątków wyspy, przy plaży z bezpłatnymi
leżakami i parasolami. Idealny dla gości ceniących sobie ciszę
i odpoczynek w otoczeniu przyrody. 

cena: 5181 zł/os/ tydzień

CHALKIDIKI – Ikos Oceania*****
ultra  all  inclusive,  fantastyczny,  zjawiskowo  położony  przy
długiej  piaszczystej  plaży,  otoczony  jest  pachnącym  lasem
piniowym i gajem oliwnym, rewelacyjne centrum spa z basenem
i  bogatą  ofertą  zabiegów  pielęgnacyjnych  oraz  dużo
udogodnień sportowo-rekreacyjnych. 

cena: 4317 zł/os/ tydzień
8406 zł/os/ 2 tygodnie

CHALKIDIKI –  Ikos Olivia***** 
luxury ultra all inclusive,  położony przy długiej,  piaszczystej
plaży w  pięknej  okolicy.  Szeroki  wybór  komfortowych  pokoi
i wyjątkowa  obsługa. Na  podstawie  wyników  rankingu  Top  All
Inclusive Resorts Category na Tripadvisor, uznany za najlepszy
hotel  All  Inclusive  i  zajmuje  pierwsze  miejsce  na świecie
w 2018 roku.

cena: 4800 zł/os/ tydzień
9350 zł/os/ 2 tygodnie

RODOS – Sheraton Rhodes*****
all inclusive,  otoczony pięknymi i bujnymi ogrodami, prywatna
plaża  z  bezpłatnym  serwisem  plażowym,  usytuowany
w kluczowym  miejscu  w  Ixii,  zaledwie  4  km  od  słynnego
średniowiecznego miasta Rodos. Niepowtarzalna architektura,
różnorodne  możliwości  rozrywki,  nowoczesna  infrastruktura.
Przyjazny rodzinom z dziećmi.

cena: 4301 zł/os/ tydzień
5861 zł/os/ 10 nocy
7647 zł/os/ 11 nocy

KRETA – 
Stella Island Luxury Resort Spa*****
all inclusive,  tylko dla dorosłych (+16)!  Nowy,  wybudowany
w 2016-2017  roku.  Piękny  kompleks  basenowy,  basen  kryty
w Spa,  pełna  harmonia  z otoczeniem,  relaksująca  atmosfera,
wybór  komfortowych  pokoi,  wysoka  jakość  obsługi.  Serwis
plażowy bezpłatny.

cena: 4202 zł/os/ tydzień
6033 zł/os/ 10 nocy
8654 zł/os/ 2 tygodnie

RODOS –  
Mayia Exlusive Resort&Spa*****
Premium all inclusive,  nowy z 2018 r.,  tylko dla dorosłych
(+16)!,  położony przy plaży z bezpłatnym serwisem plażowym
w pięknej  i  spokojnej  okolicy  w Kiotari  na  południu  Rodos.
Najwyższa  jakość,  nowoczesne  udogodnienia,  wysokiej  klasy
usługi  spa,  duże  baseny  w  całym  obiekcie  oraz  przestronne
przestrzenie, które odzwierciedlają najwyższy poziom luksusu
i doskonałości. Cukiernia, dyskoteka, bar na plaży.

cena: 3641 zł/os/ tydzień
6329 zł/os/ 10 nocy
6327 zł/os/ 2 tygodnie

KRETA –  Nana Princess*****
śniadania  i  obiadokolacje,  nowy,  otwarty  w  2018  r.,
nowoczesny  i  stylowy,  położony  w  pierwszej  linii  brzegowej,
przy  prywatnej  plaży  z  bezpłatnym  serwisem.  1,5  km
od Chersonissos.  Szeroki  wybór  luksusowych  i  komfortowych
pokoi z prywatnymi basenami. 

cena: 7358 zł/os/ tydzień

10960 zł/os/ 10 nocy

MYKONOS –  Myconian Imperial Resort*****
śniadania  i  obiadokolacje,  położony  200m  od  plaży
z bezpłatnymi leżakami i  parasolami,  odnowiony w 2017 roku,
stylowe i eleganckie wnętrza. Ok. 12 km od centrym Mykonos
i lotniska.

cena: 5270 zł/os/ tydzień

7682 zł/os/ 10 nocy



EGIPT

HURGHADA – Baron Palace*****
premium  all  inclusive  24h,   przestronny,  w  klimacie
orientalnego  pałacu  z rozległym  terenem  rekreacyjnym,
przy prywatnej plaży z pomostem. Przy zejściu do morza rafa
koralowa.  Bogata  międzynarodowa  oferta  kulinarna,  owoce
morza. 

cena: 5460 zł/os/ tydzień
7180 zł/os/ 10 nocy
9234 zł/os/ 2 tygodnie

HURGHADA – Dana Beach Resort***** 
all  inclusive,  wyjątkowo luksusowy,  położony  w pierwszej  linii
brzegowej,  bezpośrednio  przy  piaszczystej  plaży
z przepięknym  widokiem  na  malowniczą  lagunę  i  Morze
Czerwone.  Profesjonalnie  przygotowane animacje i  wieczorne
pokazy  oraz  show.   Piękny  ogród.  Nowocześnie  i stylowo
urządzone pokoje,

 cena: 3098 zł/os/ tydzień
4219 zł/os/ 10 nocy
5319 zł/os/ 2 tygodnie

MARSA ALAM – 
Steigenberger Coraya Beach ***** 
all inclusive, tylko dla dorosłych (+16), położony bezpośrednio
przy  długiej,  prywatnej,  piaszczystej  plaży  z  rafą  koralową
przy  zatoce  Coraya.  Prestiżowa  sieć  Steigenberger  słynąca
z doskonałej jakości.

cena: 3465 zł/os/ tydzień
4440 zł/os/ 10 nocy
5320 zł/os/ 2 tygodnie

SHARM EL SHEIKH –  Baron Resort*****
all  inclusive,  prestiżowa  sieć  Baron  oferująca  wypoczynek
na światowym poziomie.  Położony  przy jednej  z  piękniejszych
plaż  rejonu  Sharm  El  Sheikh,  z pomostem,  który  umożliwia
dojście do samej rafy. Fantastyczne widoki na wyspę Tiran. 

cena: 4030 zł/os/ tydzień
6459 zł/os/ 2 tygodnie

SHARM EL SHEIKH – Rixos Sharm*****
ultra all inclusive, imponujący kompleks hotelowy, rewelacyjne
centrum  SPA,  rozbudowane  zaplecze  rekreacyjno-sportowe,
znakomita kuchnia serwowana w ośmiu restauracjach,  TYLKO
importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe w UAll!!!

 cena: 3769 zł/os/ tydzień
4959 zł/os/ 10 nocy
6038 zł/os/ 2 tygodnie

EMIRATY ARABSKIE

ABU DHABI – Rixos Saadiyat Island***** 
ultra  all  inclusive,  zupełnie  nowy  z  2018  r.,  napoje
importowane w cenie,  kulinarne atrakcje w postaci  mini  food
trucków z przekąskami. Przy pięknej plaży. Centrum miasta ok.
15 minut taxi, Ferrari World i Warner Bros World ok. 20 min.
Dla dzieci profesjonalny mini club Rixi, mały aquapark i waves
pool. Bardzo dużo animacji, programów rozrywkowych.

cena: 5735 zł/os/ tydzień
7621 zł/os/ 10 nocy
9926 zł/os/ 2 tygodnie

ABU DHABI – Crowne Plaza Yas Island****
all  inclusive,  nowoczesny,  położony  na  wyspie  Yas  Island
oddzielony  od  hotelowej  plaży  tylko  polem  golfowym.  Kilka
minut  spacerem  od  słynnego  toru  wyścigowego  Fourmula  1.
Codzienne  darmowe  transfery  do  centrum  Abu  Dhabi.
Dodatkowo darmowe busy (Yas Express) m.in. do aquaparku Yas
Waterworld i Ferrari World Abu Dhabi. 

cena: 4336 zł/os/ tydzień
5822 zł/os/ 10 nocy
7332 zł/os/ 2 tygodnie

DUBAJ – Rixos The Palm*****
ultra all inclusive, położony na końcu półksiężyca formującego
wyspę Palma Dżamira, cieszący się najbardziej spektakularną
lokalizacją miasta oraz panoramicznym widokiem na lazurowe
wody Zatoki Perskiej.  

cena: 6059 zł/os/ tydzień
8219 zł/os/ 10 nocy

         10739 zł/os/ 2 tygodnie

FUJAIRAH – 
Le Meridien Al Aqah Beach Resort*****
all inclusive, nowoczesny, położony tuż przy piaszczystej plaży.
Urządzone ze smakiem wnętrza i wygodne pokoje z widokiem
na morze. Piękny, duży basen otoczony zielenią. 

cena: 5372 zł/os/ tydzień
7213 zł/os/ 10 nocy
9358 zł/os/ 2 tygodnie

RAS AL KHAIMAH – Hilton Resort&Spa*****
all inclusive, położony w prywatnej zatoczce bezpośrednio przy
długiej,  piaszczystej  plaży,  zachwyca  wypielęgnowanym
ogrodem  palmowym,  w  który  wkomponowano  baseny,  pięknie
oświetlone wieczorem. 

cena: 4308 zł/os/ tydzień
5703 zł/os/ 10 nocy
7252 zł/os/ 2 tygodnie



CYPR PŁN. HIT 2018  ROKU!

VOKOLIDA – Limak Cyprus Deluxe***** 
ultra  all  inclusive,  nowy  z  2018  r.,  położony  nieopodal
urokliwej  miejscowości  Bafra,  przy  niesamowitej  szerokiej,
piaszczystej,  prywatnej  plaży.  Leżaki,  parasole  i  ręczniki
kąpielowe na plaży -  bezpłatne.  Ponadto w formule  Ultra All
Inclusive  dostępne  są  nielimitowane  lokalne  i  wybrane
zagraniczne, markowe napoje bezalkoholowe i alkohole.

cena: 3323 zł/os/ tydzień
4609 zł/os/ 10 nocy
6363 zł/os/ 2 tygodnie

CYPR PŁD.

PAPHOS – Olympic Lagoon Resort***** 
all inclusive, jeden z najbardziej luksusowych hoteli na Cyprze
w formule all inclusive. Urządzony z elementami współczesnego
designu, ciekawa architektura, pięć tematycznych restauracji,
kilka  basenów  o  różnym  przeznaczeniu,  profesjonalne
i niebanalne animacje. 

cena: 3519 zł/os/ tydzień
5229 zł/os/ 10 nocy
6899 zł/os/ 2 tygodnie

HISZPANIA 

TENERYFA – Gran Costa Adeje***** 
all  inclusive,  piękny  kompleks  basenów,  świetny  standard
obsługi  i  doskonała  kuchnia.  Położony  blisko  słynnej  plaży
Fanabe  i  centrum  popularnego  kurortu  Costa  Adeje.
Wyśmienita kuchnia to jeden z atutów hotelu.

cena: 4129 zł/os/ tydzień
5599 zł/os/ 10 nocy
7649 zł/os/ 2 tygodnie

TENERYFA –  
Iberostar Grand El Mirador*****  
śniadania  i  obiadokolacje,  tylko  dla  dorosłych  (+14),
butikowy  hotel  należący  do  lubianej  przez  Gości  sieci
Iberostar  Hotels  &  Resorts.  Zaprojektowany  w  stylu
bajkowego zamku, jest idealnym miejscem na wakacje z klasą.
Otoczony ogrodem, atrakcyjnie położony blisko centrum Costa
Adeje  i  największych  atrakcji  wyspy  m.in.  słynnego  na całym
świecie  Siam  Parku.  Słynie  z  kameralnej  atmosfery,
doskonałego serwisu i świetnej kuchni. 

cena: 5469 zł/os/ tydzień
7519 zł/os/ 10 nocy
8249 zł/os/ 11 nocy

GRAN CANARIA – Melia Tamarindos*****
all  inclusive,  jeden  z  najbardziej  znanych  hoteli  na  Gran
Canarii, goszczący turystów z całego świata od ponad 35 lat,
firmowany  przez  prestiżową  grupę  Sol  Melia.  Położony
w wyjątkowo pięknym, subtropikalnym ogrodzie,  prowadzącym
do plaży. Basen, ładnie wkomponowany w otoczenie i przyjemne
centrum wellness. Pokoje urządzone są z klasyczną elegancją. 

cena: 4659 zł/os/ tydzień
6439 zł/os/ 10 nocy
8799 zł/os/ 2 tygodnie

GRAN CANARIA – 
Salobre Resort & Serenity*****
śniadania  i  obiadokolacje,  bardzo  elegancki,  położony
na terenie  36-dołkowego  pola  golfowego  Salobre,  15  minut
jazdy  samochodem  od  miasta  Maspalomas.  Spa  oraz  7
odkrytych  basenów.  Bezpłatny  transfer  na  plażę  Meloneras
z punktem Beach Point z dodatkowym basenem, przebieralniami
i zamykanymi szafkami.    

cena: 3649 zł/os/ tydzień
5019 zł/os/10 nocy
6799 zł/os/ 2 tygodnie

LANZAROTE – 
Princeza Yaiza Suite Resort*****
śniadania i obiadokolacje,  najlepszy hotel na wyspie,  pięknie
wkomponowany w wulkaniczny krajobraz wyspy i błękit oceanu.
Położony  w  pierwszej  linii  brzegowej  z  widokiem  na ocean,
Fuerteventurę  oraz  wyspę  Lobos.  Zaprojektowany
w kolonialnym stylu z drewnianymi detalami i jasną kolorystyką
wnętrz. Pięknie zaprojektowane baseny otoczone zielenią palm. 

cena: 4119 zł/os/ tydzień
7699 zł/os/ 2 tygodnie

MAJORKA – Zafiro Palace Alcudia*****
all  inclusive,  położony  blisko  plaży  oraz  centrum Puerto  de
Alcudia.  Doskonała  lokalizacja,  nowoczesne  wnętrza  i  bogata
oferta udogodnień dla dzieci to największe atuty hotelu. Dla
najmłodszych basen typu splash ze zjeżdżalniami i plac zabaw.
Luksusowe centrum wellness & spa.

cena: 5334 zł/os/ tydzień
7916 zł/os/ 10 nocy
8724 zł/os/ 11 nocy

COSTA DE ALMERIA – 
Protur Roquetas Hotel&Spa*****
all inclusive, nowoczesny, doskonale położony - tuż przy plaży,
z  dala  od  miejskiego  zgiełku,  Idealne  miejsce  wypadowe
dla osób pragnących poznać uroki słonecznej Andaluzji. 

cena: 3879 zł/os/ tydzień



EGZOTYKA
DOMINIKANA PUNTA CANA

Bavaro Princess*****
all  inclusive,  rajska  plaża,  rajski  ogród  i  na  dodatek  raj
dla podniebienia.  Hotel  zajmuje  olbrzymi,  wspaniale
zaprojektowany  teren,  komfortowe  bungalowy  są  zatopione
w tropikalnej zieleni ogrodów z malowniczymi palmami, stawami
i fontannami. Piękne, duże baseny, w tym jeden ze świetnym
barem swim-up. 

cena: 5092 zł/os/ tydzień
6787 zł/os/ 10 nocy
7561 zł/os/ 2 tygodnie

Iberostar Dominicana*****
all inclusive,  elegancki, położony na przepięknej,  piaszczystej
plaży  o  drobnym,  białym  piasku  odznaczonej  certyfikatem
Błękitnej  Flagi.  Otoczony  rozległym  palmowym  ogrodem.
Eleganckie, przestronne i jasne wnętrza, duży wybór sportów
wodnych na plaży. Wieczorne show, muzyka na żywo.

cena: 4314 zł/os/ tydzień
5366 zł/os/ 10 nocy
6525 zł/os/ 2 tygodnie

 ZANZIBAR

Diamond La Gemma Dell Est*****
all  inclusive,  prawdziwy  klejnot  Zanzibaru,  zdecydowanie
w ścisłej  czołówce  plażowych  hoteli  Afryki.  Wyjątkowo
rozległy,  pięknie  zaprojektowany  ogród  z  wielkim  basenem.
Idealnie wtopiony w otoczenie, wszystkie pokoje są zwrócone
w stronę  oceanu.  Przy  bajkowej,  białej  plaży  z  piaskiem  jak
puder,  z  długim pomostem,  na którego końcu jest  znakomita
restauracja  à  la  carte  i  bar.  Utrzymany  w eleganckim,
nowoczesnym stylu  i  oferuje wszelkie  wygody niezbędne  dla
wymagającego turysty XXI wielu.

cena: 8640 zł/os/ tydzień
9891 zł/os/ 9 nocy

Dream of Zanzibar*****
all inclusive, spełnienie snów i marzeń o magicznym Zanzibarze.
Absolutnie  wyjątkowy,  nowoczesny,  oczarowuje  architekturą:
Z ogromnym,  wypielęgnowanym  ogrodem,  który  dochodzi
do plaży z białym, pudrowym piaskiem.   

cena: 6136 zł/os/ tydzień
7672 zł/os/ 10 nocy
9052 zł/os/ 2 tygodnie

INDONEZJA - BALI

Melia Bali Villas&Spa*****
all inclusive,   należy do renomowanej sieci  Meliá,  oferującej
najwyższej  klasy  hotele  w  najpiękniejszych  miejscach
na świecie.  Bujny,  egzotyczny  ogród  z  cudownie
wkomponowanym,  biegnącym  zakolami  basenem  i  pięknymi
zakątkami.  Architektura  i  wnętrza  utrzymane  w  klasycznym
stylu  z  lokalnymi  akcentami.  Elitarne  i  nowoczesne  hotelowe
Spa  oferuje  unikalne  zabiegi  bazujące  na  tradycyjnych
indonezyjskich rytuałach.

cena: 7212 zł/os/ tydzień

MALEDIWY

Sun Island Resort&Spa*****
all  inclusive,  nowoczesny,  wspaniale  położony.  Egzotyczne
otoczenie,  bogata  oferta  restauracyjna  oraz  komfortowo
wyposażone pokoje to największe atuty tego miejsca. Aktywni
goście  mogą  skorzystać  z  szerokiego  zaplecza  sportowego,
m.in.  tenisa,  siatkówki,  nurkowania  czy  windsurfingu.   

cena: 6653 zł/os/ tydzień
8266 zł/os/ 10 nocy
9803 zł/os/ 2 tygodnie

MAURITIUS

Beachcombe Shandrani Resort&Spa*****
all inclusive,  doskonała  obsługa,  rajskie  krajobrazy i  świetna
oferta  dla  miłośników  sportów  wodnych.  Usytuowany
na półwyspie Blue Bay z bezpośrednim dostępem do zatoczki
kąpielowej  oraz  2  pięknych  plaż  otoczonych  egzotycznymi
drzewami palmowymi.    

cena: 7137 zł/os/ tydzień
9501 zł/os/ 10 nocy

         10289 zł/os/ 2 tygodnie

KUBA

Melia Varadero*****
all  inclusive,  wspaniały,  położony  w  magicznym  miejscu
z widokiem na ocean. Usytuowany na terenie wypielęgnowanego
tropikalnego ogrodu przy piaszczystej plaży Varadero. Oferuje
swoim gościom pełen  zestaw  rozrywek m.in.  baseny  odkryte,
kort  tenisowy,  codzienne  animacje  na  żywo,  czy  siatkówkę
plażową.   

cena: 8113 zł/os/ tydzień
         10449 zł/os/ 2 tygodnie
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