
HITY LATA 2019
*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 i z Ostrawy
OFERTA NIEMIECKA: wyloty z wszystkich lotnisk w Niemczech, Austrii i Czechach

DOJAZD WŁASNY i WYCIECZKI/WCZASY AUTOKAREM

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

liczne BONUSY i GRATISY w FIRST MINUTE

TURCJA 

SIDE –  Ali Bey Club Park***** 
all  inclusive,  przy  plaży,  piękny  ogród,  dyskoteka,  aquapark
z 25 zjeżdżalniami (13 zjeżdżalni dla dorosłych i 12 dla dzieci).

cena: 2676 zł/os/ tydzień
3401 zł/os/ 10 nocy
4302 zł/os/ 2 tygodnie

         
BELEK–  Papillon Belvil Club *****
ultra all inclusive, przy plaży z certyfikatem Błękitnej Flagi,
Aquapark, Beach Bar zawarty w UAI, przepiękny teren, duży
kompleks basenowy.

cena: 2449 zł/os/ tydzień
3106 zł/os/ 10 nocy
4469 zł/os/ 2 tygodnie

BODRUM – Kefaluka Resort*****
ultra all inclusive,  przy plaży z certyfikatem Błękitnej Flagi,
przepiękne widoki, nowoczesne pokoje, 5 zjeżdżalni wodnych,
kino, dyskoteka.

 cena: 2084 zł/os/ tydzień
2644 zł/os/ 10 nocy
3360 zł/os/ 2 tygodnie

KEMER–  Amara Dolce Vita*****
ultra all inclusive (24h), przy plaży z certyfikatem Błękitnej
Flagi, 4 baseny odkryte, park wodny dla dzieci (13 zjeżdżalni).

cena: 2748 zł/os/ tydzień
3523 zł/os/ 10 nocy
4538 zł/os/ 2 tygodnie

ALANYA – Quattro Beach***** 
ultra  all  inclusive,  przy  plaży,  polski  animator  dla  dzieci,
zjeżdżalnie, bezpłatne wifi.

cena: 2148 zł/os/ tydzień
2687 zł/os/ 10 nocy
3302 zł/os/ 2 tygodnie

DALAMAN – Castle Resort & Spa *****
ultra  all  inclusive  24h,  niezwykła  architektura  a  la  zamek,
plaża 700 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki,
ręczniki  -  bezpłatne,  bar  na plaży  zawarty w UAI. Do plaży
kursuje bezpłatny bus hotelowy.

cena: 1766 zł/os/ tydzień
2381 zł/os/ 2 tygodnie

MARMARIS–  Ideal Prime Beach*****
ultra all inclusive, przy plaży z certyfikatem Błękitnej Flagi, 2
baseny  odkryte,  2  zjeżdżalnie  wodne,  ładne  pokoje,
na obrzeżach Marmaris, piękny zielony teren z palmami.

cena: 2222 zł/os/ tydzień
3315 zł/os/ 2 tygodnie

ANTALYA– 
Royal Seginus Lara***** z 2017 roku!
ultra  all  inclusive  24h,  250m  od  plaży  z  certyfikatem
Błękitnej  Flagi,  nowoczesne  pokoje,  bogata  i  rozbudowana
infrastruktura,  wybrane  napoje  importowane  w  ultra  all
inclusive. 

cena: 2630 zł/os/ tydzień
3518 zł/os/ 10 nocy

           4635 zł/os/ 2 tygodnie



GRECJA

KOS – Corali****
all inclusive, 400m od plaży, leżaki i parasole płatne, 2 baseny
odkryte, ładny ogród, bezpłatne WIFI na terenie całego hotelu,
wysokie opinie Klientów z poprzednich lat.

cena: 2190 zł/os/ tydzień 
3401 zł/os/ 2 tygodnie

KRETA – Maya Beach**** Certyfikat GOLDEN STAR!
all inclusive, typowy grecki hotel o regionalnej architekturze,
doskonałe  położenie  względem plaż,  atrakcji  wyspy,  lotniska
i innych ciekawych miejsc, odnowione pokoje, rewelacyjny team
animacyjny  w j. polskim. 

cena: 1719 zł/os/ tydzień
4329 zł/os/ 2 tygodnie

ZAKYNTHOS – 
Garden Palace**** NOWOŚĆ!!
all inclusive, mały, przytulny hotel, idealny dla osób, które chcą
się  zrelaksować,  a  jednocześnie  pozostając  w  bliskiej
odległości  od  największych  dziennych  i  nocnych  atrakcji
Laganas, czyli najsłynniejszego kurortu na wyspie.  

cena: 2249 zł/os/ tydzień
4559 zł/os/ 2 tygodnie

CHALKIDIKI – Bomo Olympic Kosmas***
all  inclusive,  w  pięknym  pejzażu  turystycznego  miasteczka
Hanioti,  obok  piaszczystych,  wspaniałych  plaż,  połączenie
tradycyjnego  greckiego  stylu  z  malowniczymi  widokami  oraz
bardzo bogatym życiem nocnym. 

cena: 1638 zł/os/ tydzień
2738 zł/os/ 2 tygodnie

KORFU –  Gemini**** 
all inclusive,  polskie animacje,  położony blisko plaży i  centrum
Messongi z licznymi sklepami i tawernami. To idealne miejsce
na wakacyjny wyjazd wraz z całą rodziną. Hotel oferuje  pobyt
w świeżo wyremontowanych pokojach, oraz liczne atrakcje na
terenie  basenu  i  ogrodu.  Dodatkowo  pyszna  kuchnia  oraz
orzeźwiające  napoje  sprawią,  iż  pobyt  w  hotelu  będzie  miło
zapamiętany przez każdego 

cena: 2059 zł/os/ tydzień
3699 zł/os/ 11 nocy

RODOS – Evita Mare**** Nowy z 2019 roku!
all  inclusive,  idealna  lokalizacja,  50 m do plaży  odznaczonej
certyfikatem  Błękitnej  Flagi,  w  spokojnej  dzielnicy  Faliraki,
ale w  bliskiej  odległości  od  rozrywkowej  części  miasta
z licznymi barami, tawernami, sklepami oraz klubami nocnymi. 

cena: 1799 zł/os/ tydzień
3689 zł/os/ 10 nocy
4169 zł/os/ 11 nocy

ZATOKA KORYNCKA –  
Delphi Beach**** HIT 2018 ROKU!!!
all inclusive, bezpłatne leżaki i parasole na plaży odznaczonej
Błękitną  Flagą,  bogata  wersja  All  Inclusive  i  rewelacyjna
obsługa, odnowiony w 2016 roku, piękne położenie - prawdziwe
greckie klimaty, polski animator, dieta bezglutenowa 

cena: 1926 zł/os/ tydzień
4049 zł/os/ 2 tygodnie

RIWIERA OLIMPIJSKA –  
Bomo Olympus Grand Resort****
all inclusive Ultra, bezpośrednie zejście na plażę, duży, ładny
teren,  wybór  komfortowych  pokoi,  wysoka  jakość  obsługi,
nnowa tawerna a la carte• mini market, jubiler, sklep z odzieżą
i pamiątkami• bezpłatne Wi-Fi, 2 zewnętrzne baseny ze słodką
wodą• klub dla dzieci Grekoleto.

cena: 1566 zł/os/ tydzień
2701 zł/os/ 2 tygodnie

CYPR PŁN. HIT 2018  ROKU!

FAMAGUSTA – SALAMIS BAY CONTI***** 
All inclusive, bezpośrednio przy piaszczystej plaży z łagodnym
zejściem  i  bezpłatnym  serwisem  plażowym!  Zjeżdżalnie
dla dzieci i dorosłych!

cena: 1961 zł/os/ tydzień
2559 zł/os/ 10 nocy
3329 zł/os/ 2 tygodnie

VOKOLIDA – KAYA ARTEMIS***** 
Ultra all inclusive, rozległy i imponujący kompleks hotelowy tuż
nad  brzegiem  morza  z  bezpłatnym  serwisem  plażowym,
wybudowany  z  rozmachem  w  antycznym  stylu,  na  dużym
terenie, w zadbanym, egzotycznym ogrodzie. 

cena: 2315 zł/os/ tydzień
3135 zł/os/ 10 nocy
4058 zł/os/ 2 tygodnie



EGIPT

HURGHADA – Caves Beach Resort*****
all  inclusive,  hotel  tylko  dla  dorosłych  (16+),  wyjątkowa
architektura. Sprawdzi się dla fanów Flinstonów;-) Konstrukcja
hotelu  z zewnątrz  jak  i  wewnątrz  przypomina  hotel  wykuty
w skale.  Dopełnieniem  tej  stylistyki  jest  otaczający  hotel
krajobraz  oraz  surowo  wykończone  pokoje  stylizowane
na jaskinie z meblami wykonanymi z drewna i skał. 

cena: 2165 zł/os/ tydzień
2725 zł/os/ 10 nocy
2885 zł/os/ 2 tygodnie

HURGHADA – Sunrise Royal Makadi 
Resort***** 
all  inclusive  Ultra, voucher  zniżkowy  do  SPA  oraz  salonu
piękności (od 16 roku życia),  piaszczysta plaża, bezpośrednio
przy  hotelu,   Aquapark  (18  różnych  zjeżdżalni  dla  dzieci
i dorosłych). 

cena: 2370 zł/os/ tydzień
2795 zł/os/ 10 nocy
3295 zł/os/ 2 tygodnie

MARSA ALAM–  Albatros Sea World*****
all  inclusive,  otwarty  w  2018  roku,  nowoczesny  kompleks
bezpośrednio przy piaszczystej plaży, rozległy kompleks z 17
basenami (2 baseny dla dzieci) oraz tarasy słoneczne z barem.
Park wodny z 4 zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci. 

cena: 2527 zł/os/ tydzień
3449 zł/os/ 10 nocy
3911 zł/os/ 2 tygodnie

SHARM EL SHEIKH – Coral Sea Holiday 
Village*****
all  inclusive,  przy  plaży,  miejsce  szczególne,  nastawione
na wakacje  rodzin  z  dziećmi,  kompleks  basenów,  brodzik,
w restauracji menu dla dzieci

 cena: 2105 zł/os/ tydzień
2561 zł/os/ 10 nocy
2995 zł/os/ 2 tygodnie

SHARM EL SHEIKH – Cleopatra Luxury*****
Luxury  all  inclusive,  nowoczesna  architektura,  eleganckie
wnętrza, komfortowe pokoje i znakomity serwis - wszystko na
najwyższym światowym poziomie,  przepiękny  widok na wyspę
Tiran,  jest  jednym  z  najlepszych  hoteli  nad  zatoką  Nabq,
bezpośrednio przy plaży, fantastyczne baseny i ogród.

 cena: 2537 zł/os/ tydzień
3179 zł/os/ 10 nocy
3858 zł/os/ 2 tygodnie

TUNEZJA

DJERBA – Palace Royal Garden***** 
all inclusive, położony na rozległym terenie, otoczony zielonym
ogrodem,  już  od  wejścia  robi  imponujące  wrażenie.  Piękne
lobby, bogato zdobione, z orientalnymi detalami i turkusowymi
kolumnami, przywodzi na myśl „Baśnie tysiąca i  jednej nocy”.
Zaprojektowany  z  rozmachem,  w  kształcie  półksiężyca,
położony blisko szerokiej piaszczystej plaży, bogata formuła all
inclusive .

cena: 2259 zł/os/ tydzień
3379 zł/os/ 2 tygodnie

SOUSSE – Iberostar Kantaoui Bay*****
all inclusive, zaledwie 3 km od Port El Kantaoui, bezpośrednio
przy plaży,  ok.  40 min od lotniska w Monastirze,  prestiżowa
sieć  hotelowa  Iberostar,  piękny  teren  hotelu  z  ogrodem
i basenami. 

cena: 2515 zł/os/ tydzień
3535 zł/os/ 10 nocy
4019 zł/os/ 2 tygodnie

MONASTIR – Club Calimera Rosa Rivage****
all  inclusive,  niska  zabudowa  w  mauretańskim  stylu,  zielony
ogród,  położenie  bezpośrednio  przy  plaży,  spokojna  okolica
rodzinna  atmosfera,  idealny  wybór  dla  rodzin  z  dziećmi,
miłośników  beztroskiego  plażowania  oraz  amatorów  dobrej
zabawy.   

cena: 1439 zł/os/ tydzień
1579 zł/os/ 10 nocy
1759 zł/os/ 2 tygodnie

MAHDIA – Caribbean World****
all  inclusive,  bezpośrednio  przy  przepięknej,  piaszczystej
plaży, basen ze zjeżdżalniami, z sieci Magic słynącej z dobrej
jakości.

cena: 1725 zł/os/ tydzień
2065 zł/os/ 10 nocy
2325 zł/os/ 2 tygodnie

HAMMAMET – Medina Diar Lemdina****
all  inclusive,  położony  niedaleko  plaży  i  blisko  centrum
miejscowości,  w  ramach  bogatej  formuły  all  inclusive
nieograniczony  dostęp  do  parku  rozrywki  i  parku  wodnego
Carthageland; wejście do Muzeum Cywilizacji i Religii, wejście
do Pałacu 1000 i 1 nocy. 

cena: 1665 zł/os/ tydzień
2045 zł/os/ 10 nocy
2235 zł/os/ 2 tygodnie



ALBANIA 

DURRES –  Billiant**** NOWY Z 2018 ROKU!
all  inclusive,  nowoczesny  hotel  wybudowany  w  2018  roku,
położony  przy  piaszczystej  plaży.  Proste,  eleganckie  pokoje,
okolica pełna zabytków i atrakcji typowych dla turystycznego
kurortu, które nie pozwolą nudzić się żadnemu turyście. 

cena: 2019 zł/os/ tydzień

SARANDA – Mediterrane**** 
all  inclusive,  piękny  widok  ze  wzgórza  na  Zatokę  Sarandy,
kuchnia zaspokajająca najbardziej wybredne podniebienia oraz
bliska  odległość  zarówno  do  plaży,  jak  i  centrum  miasta,
animacje, duży basen i odnowione pokoje. 

cena: 1819 zł/os/ tydzień

MACEDONIA

OCHRYDA –  Filip**** 
śniadania i obiadokolacje, przyjemny, znajdujący się w pięknej
i  zacisznej  okolicy,  blisko  starej  części  Ochrydy,  animacje
głównie dla dorosłych, pokoje z bezpłatną klimatyzacją,  basen
zewnętrzny z bezpłatnymi leżakami.

cena: 1620 zł/os/ tydzień
2010 zł/os/ 10 nocy
2227 zł/os/ 11 nocy

OCHRYDA –  Bellevue **** 
all  inclusive,  otoczony  zielenią,  najlepiej  wyposażona  część
kompleksu  Metropol  Lake  Resort.  prywatna  plaża,  basen,
spokojna okolica, wygodne pokoje, w pierwszej linii brzegowej
z gwarancją pięknych widoków na jezioro Ochrydzkie i Albanię.

cena: 1889 zł/os/ tydzień

2804 zł/os/ 10 nocy
2984 zł/os/ 11 nocy

CZARNOGÓRA 

HERCEG NOVI – Vila Margot*** 
śniadania i obiadokolacje, do plaży Golden Bay ok. 200 metrów
domowa  kuchnia,  przestronne  pokoje.  osoby  spragnione
atrakcji  mogą  przespacerować  się  do centrum  Herceg  Novi,
jednego  z  najpiękniejszych  miast
Czarnogóry.

cena: 1730 zł/os/ tydzień

GRUZJA NOWOŚĆ!

BATUMI – Sanapiro****
śniadania  i  obiadokolacje,  zadbany,  położony  bezpośrednio
przy  prywatnej  plaży,  bardzo  dobra  lokalizacja,  niedaleko
centrum Batumi i stacji kolejowej, kryty basen ze słodką wodą
oraz siłownia zawarta w cenie.

cena: 2485 zł/os/ tydzień

BUŁGARIA

ZŁOTE PIASKI – Prestige Aqua Park****
all inclusive, ok. 50 m od piaszczystej plaży, leżaki i parasole
bezpłatne, przy głównej promenadzie kurortu, polski animator.

cena: 1639 zł/os/ tydzień
2579 zł/os/ 2 tygodnie

SŁONECZNY BRZEG – 
Rena Hotel**** NOWOŚĆ!
all  inclusive,   dla  wymagających  Klientów,  zarówno  par  jak
i rodzin  z  dziećmi,  szukających  wysokiego  standardu  usług.
Nowoczesne,  eleganckie  i  stylowe  pokoje.  Położony  z  dala
od miejskiego zgiełku,  za  to w bliskiej odległości  od Starego
Miasta  Nessebar,  wpisanego  na  listę  UNESCO.  Niewielka
odległość od plaży Cacao Beach.

cena: 1899 zł/os/ tydzień
2929 zł/os/ 10 nocy
3399 zł/os/ 11 nocy

CAREWO – Hermes Aleksandria Club****
Ultra  all  inclusive,  międzynarodowe  alkohole,  z  dala
od miejskiego  zgiełku,  blisko  urokliwego  centrum  miasteczka
Carewo, kameralna plaża z beach barem w UAll i  bezpłatnym
serwisem  plażowym,  animacje,  w  języku  polskim,  nowy  Aqua
Park.

cena: 2199 zł/os/ tydzień
3249 zł/os/ 10 nocy
3599 zł/os/ 11 nocy

CHORWACJA

Rodzinne Bungalowy Neptun Klub Baška Voda
all  inclusive  light,  położone  w  ładnej,  zielonej  okolicy
z doskonałą lokalizacją, około 500 m od centrum miejscowości
Baśka  Voda,  w  turystycznym  kompleksie  Uranija,  animacje
Klubu Neptuna, 3x w tygodniu muzyka
na żywo. 

cena: 1914 zł/os/ tydzień



HISZPANIA 

MAJORKA – Primasol Cala D Or Garden ****
all  inclusive,  350m od  plaży,  słynąca  z  dobrej  jakości  sieć
hoteli Primasol, ładny i zadbany ogród, splash pool- basen z mini
parkiem wodnym dla dzieci. 

cena: 2919 zł/os/ tydzień
4849 zł/os/ 2 tygodnie

COSTA BRAVA – 
Evenia Olympic Park**** Certyfikat GOLDEN STAR!
all  inclusive,  bogata  infrastruktura hotelowa,  baseny  i  duży
Aqua Park oraz świetne animacje czynią ten hotel wyjątkową
propozycją  dla  rodzin  z  dziećmi.  Ze  względu  na  położenie
w Lloret  de  Mar  polecamy  go  również  osobom  młodym,
szukającym nocnych wrażeń. 

cena: 2399 zł/os/ tydzień
3511 zł/os/ 10 nocy
4499 zł/os/ 2 tygodnie

COSTA DE ALMERIA – 
Evenia Zoraida Park**** NOWOŚĆ!! 
all inclusive, położony tuż przy jednej z najpiękniejszych plaż
na Costa de Almeria. Aquapark dla dzieci  i  polskie animacje.
Profesjonalna obsługa oraz bliskość centrum Roquetas da Mar
z mnóstwem atrakcji  sprawiają  iż jest  to  idealny wybór dla
osób spragnionych wypoczynku na najwyższym poziomie. 

cena: 2779 zł/os/ tydzień

TENERYFA – Iberostar Las Dailas****
all  inclusive,  chwalony  za  świetną  obsługę  oraz  bogate  All
Inclusive. Do tego doskonała lokalizacja zarówno dla miłośników
wieczornych rozrywek jak i dla amatorów plażowania. Gorąco
polecamy  ten  hotel  na  urlop  z  grupą  znajomych,  jak
i na rodzinne wakacje! 

cena: 2849 zł/os/ tydzień
4899 zł/os/ 2 tygodnie

GRAN CANARIA – Bull Costa Canaria****
śniadania  i  obiadokolacje,  wyłącznie  dla  dorosłych  gości
(15+),  położony   bezpośrednio  przy  plaży.  Oferuje  wiele
wakacyjnych  atrakcji.  Na  terenie  kompleksu  2  baseny,
restaurację  ze smaczną  kuchnią  międzynarodową  i  piękny
ogród.    

cena: 2499 zł/os/ tydzień
3349 zł/os/10 nocy
4489 zł/os/ 2 tygodnie

WŁOCHY 

SARDYNIA – Blu Hotels Sant’Elmo Beach***
śniadanie,  obiad i  kolacja,  przepiękny  o  niskiej  zabudowie
w sardyńskim  stylu.  Składa  się  z  budynku  głównego  oraz
kameralnych  budynków  rozłożonych  w  zadbanym,  rozległym
ogrodzie.  Cudowne  miejsce  na  niezapomniane  wakacje.
Usytuowany ok. 5km od Costa Rei ze sklepami, restauracjami
i barami. Plaża Cala Monte Turno, oddalona ok. 400m od hotelu.
Położona  w  niewielkiej  i malowniczej  zatoce,  piaszczysta
z łagodnym zejściem do morza. 

cena: 3268 zł/os/ tydzień
4600 zł/os/ 10 nocy

SYCYLIA – Parco Augusto Grand Hotel *** 
all  inclusive,  położony  w  jednej  z  najważniejszych
miejscowości uzdrowiskowej we Włoszech. Idealny zarówno dla
osób  chcących  skorzystać  z  usług  SPA,  zwiedzić  wiele
zakątków  przepięknej  Sycylii  jak  i  dla  rodzin  z  dziećmi.
Hotelowy busik dowiezie każdego do pięknej plaży, na której
czekają  leżaki,  hamaki  oraz  bar  all  inclusive.  Uroku  temu
miejscu dodaje widok zachodu słońca chowającego się do morza
na tle Wysp Liparyjskich. 

cena: 1999 zł/os/ tydzień
3769 zł/os/ 2 tygodnie

MALTA

MELLIEHA - Pergola Hotel & Spa****
śniadania i obiadokolacje, centralne położenie w miejscowości,
jednakże  spokojne,  z  ładnym  widokiem  na  miasto  i  morze,
do piaszczystej  plaży  Mellieha  Bay  ok.  1  km,  do  przystanku
autobusowego  ok.  100  m., około  3  km  od  prywatnej,
piaszczystej  plaży  "Ghadira  Bay".  Najbliższa  atrakcją  jest
Ghadira Nature Reserve (600 m). Lotnisko znajduje się około
25 km. 

cena: 1659 zł/os/ tydzień
2189 zł/os/ 10 nocy
3093 zł/os/ 2 tygodnie

PORTUGALIA

ALBUFEIRA - Adriana Beach Resort****
all  inclusive,  położony  w  otoczeniu  pięknego  ogrodu,  blisko
piaszczystej plaży wyróżnionej Błękitną Flagą, kuchnia lokalna
i międzynarodowa, idealne miejsce na rodzinne wakacje. Hotel
otrzymał wyróżnienie Wybór Roku 2018 w portalu TripAdvisor.
cena: 3159 zł/os/ tydzień

4719 zł/os/ 10 nocy


