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WŁOCHY

w y c i e c z k i o b j a z d o w e /c e n n i k

WŁOCHY

WYCIECZKI OBJAZDOWE

CAFE ESPRESSO

KOD

TERMIN

CENA

TERMIN

ITCEE

CENA

22.04.17-27.04.17
1220 zł
05.08.17-20.08.17
1160 zł
06.05.17-11.05.17
1099 zł
02.09.17-07.09.17
1220 zł
03.06.17-08.06.17
1099 zł
30.09.17-05.10.17
1160 zł
24.06.17-29.06.17
1099 zł
28.10.17-02.11.17
1160 zł
15.07.17-20.07.17
1099 zł
CENA ZAWIERA: transport klimatyzowanym autokarem na całej trasie, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard) – 4 noclegi, wyżywienie zgodnie

z programem – 4 śniadania kontynentalne, opiekę polskiego pilota-tłumacza, materiały informacyjne (mini przewodnik), ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, chorób przewlekłych i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych kosztów programowych płatnych u pilota - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych,

wjazdów do miast, komunikacji miejskiej w Rzymie - około 100 euro/osoba; opłat klimatycznych płatnych na miejscu w hotelach – 5 euro/osoba, napojów
do kolacji, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.

UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 350 zł
3. Dopłata do obiadokolacji 40 euro/osoba
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy
4. K
 urs EUR przyjęty do kalkulacji 4,5 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA.
5. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób
6. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

POD SŁOŃCEM TOSKANII
TERMIN

KOD

CENA

TERMIN

ITPST

CENA

22.04.17-27.04.17
1190 zł
05.08.17-20.08.17
1190 zł
06.05.17-11.05.17
1150 zł
02.09.17-07.09.17
1150 zł
03.06.17-08.06.17
1150 zł
30.09.17-05.10.17
1190 zł
24.06.17-29.06.17
1150 zł
28.10.17-02.11.17
1150 zł
15.07.17-20.07.17
1150 zł
CENA ZAWIERA: transport klimatyzowanym autokarem na całej trasie, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard) – 4 noclegi, wyżywienie zgodnie

z programem – 4 śniadania kontynentalne, opiekę polskiego pilota-tłumacza, materiały informacyjne (mini przewodnik), ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, chorób przewlekłych i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych kosztów programowych płatnych u pilota - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych,
wjazdów do miast - około 100 euro/osoba; fakultatywnego wejścia na Krzywą Wieżę – 18 euro/osoba, opłat klimatycznych płatnych na miejscu w hotelach
– 5 euro/osoba, napojów do kolacji, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.
UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 390 zł
3. Dopłata do obiadokolacji 35 euro/osoba
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy
4. K
 urs EUR przyjęty do kalkulacji 4,5 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA.
5. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób
6. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

WŁOSKIE IMPRESJE
TERMIN

KOD

CENA

TERMIN

ITWLI

CENA

22.04.17-30.04.17
1495 zł
05.08.17-23.08.17
1495 zł
06.05.17-14.05.17
1430 zł
02.09.17-10.09.17
1495 zł
03.06.17-11.06.17
1430 zł
30.09.17-08.10.17
1495 zł
24.06.17-04.07.17
1430 zł
28.10.17-05.11.17
1430 zł
15.07.17-23.07.17
1430 zł
CENA ZAWIERA: transport klimatyzowanym autokarem na całej trasie, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard) – 6 noclegów, wyżywienie zgodnie z programem – 6 śniadań kontynentalnych, opiekę polskiego pilota-tłumacza, materiały informacyjne (mini przewodnik), ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, chorób przewlekłych i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych kosztów programowych płatnych u pilota - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych,
wjazdów do miast, komunikacji miejskiej w Rzymie - około 150 euro/osoba; opłat klimatycznych płatnych na miejscu w hotelach – 5 euro/osoba, napojów
do kolacji, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.
UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 390 zł
3. Dopłata do obiadokolacji 40 euro/osoba
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy
4. K
 urs EUR przyjęty do kalkulacji 4,5 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA.
5. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób
6. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y c i e c z k i o b j a z d o w e /c e n n i k

WŁOCHY PÓŁNOCNE Z TOSKANIĄ
TERMIN

CENA

22.04.17-28.04.17
06.05.17-12.05.17
03.06.17-09.06.17
24.06.17-30.06.17
15.07.17-21.07.17

1290 zł
1260 zł
1260 zł
1290 zł
1290 zł

KOD

TERMIN

05.08.17-21.08.17
02.09.17-08.09.17
30.09.17-06.10.17
28.10.17-03.11.17

ITWPTS

CENA

1260 zł
1290 zł
1290 zł
1290 zł

CENA ZAWIERA: transport klimatyzowanym autokarem na całej trasie, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard) – 5 noclegów, wyżywienie zgodnie z programem – 5 śniadań kontynentalnych, opiekę polskiego pilota-tłumacza, materiały informacyjne (mini przewodnik), ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, chorób przewlekłych i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych kosztów programowych płatnych u pilota - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych,
wjazdów do miast - około 100 euro/osoba; fakultatywnego wejścia na Krzywą Wieżę – 18 euro/osoba, opłat klimatycznych płatnych na miejscu w hotelach
– 5 euro/osoba, napojów do kolacji, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.
UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 390 zł
3. Dopłata do obiadokolacji 40 euro/osoba
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy
4. K
 urs EUR przyjęty do kalkulacji 4,5 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA.
5. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób
6. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

LAZUROWE WYBRZEŻE I LIGURIA
TERMIN

CENA

KOD

TERMIN

ITLZL

CENA

22.04.17-28.04.17
1395 zł
05.08.17-21.08.17
1395 zł
06.05.17-12.05.17
1340 zł
02.09.17-08.09.17
1395 zł
03.06.17-09.06.17
1340 zł
30.09.17-06.10.17
1395 zł
24.06.17-30.06.17
1340 zł
28.10.17-03.11.17
1395 zł
15.07.17-21.07.17
1340 zł
CENA ZAWIERA: transport klimatyzowanym autokarem na całej trasie, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny standard) – 5 noclegów, wyżywienie zgod-

nie z programem – 5 śniadań kontynentalnych, opiekę polskiego pilota-tłumacza, materiały informacyjne (mini przewodnik), ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, chorób przewlekłych i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych kosztów programowych płatnych u pilota - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych,

wjazdów do miast - około 90 euro/osoba; fakultatywnego wejścia na Krzywą Wieżę – 18 euro/osoba, opłat klimatycznych płatnych na miejscu w hotelach
– 5 euro/osoba, napojów do kolacji, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.

UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 390 zł
3. Dopłata do obiadokolacji 40 euro/osoba
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy
4. K
 urs EUR przyjęty do kalkulacji 4,5 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA.
5. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób
6. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

WYCIECZKA NA SYCYLIĘ
TERMIN

22.05-29.05.17
19.06-26.06.17

KOD

CENA

2990 zł
3090 zł

TERMIN

17.07-24.07.17
09.10-16.10.17

ITSYC

CENA

3090 zł
2990 zł

CENA ZAWIERA: przelot Kraków-Trapani-Kraków* w cenie 1050 zł/osoba, transfery klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie w hotelach 3* (lokalny

standard), wyżywienie - śniadania, opiekę polskiego pilota-przewodnika, materiały informacyjne (mini przewodnik), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż.
*Cena biletu lotniczego z Krakowa jest każdorazowo potwierdzana i może ulec zmianie aż do momentu jego wykupu.

CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych kosztów programowych płatnych u pilota - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych,
rejsu na wyspy Eolskie – około 195 euro/osoba; dopłaty do obiadokolacji – 450 zł/osoba, napojów do kolacji, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.
UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 500 zł
3. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
5. Kurs EUR przyjęty do kalkulacji 4,5 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PKO SA.
6. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 30 osób
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

TWOJE PODRÓŻE 2017®

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

Pełna oferta na KONSORCJUM.PL

3

WŁOCHY

w y c i e c z k i F LY & D R I V E /c e n n i k

SYCYLIA I MALTA
TERMIN

KOD

CENA

TERMIN

ITSYML

CENA

22.05-03.06.17
3990 zł
18.09-30.09.17
4090 zł
19.06-01.07.17
4490 zł
16.10-28.10.17
3990 zł
CENA ZAWIERA: przelot Kraków-Trapani/Malta-Kraków* w cenie 1250 zł/osoba, prom z Sycylii na Maltę, transfery klimatyzowanym autokarem, zakwa-

terowanie w hotelach 3* (lokalny standard) wyżywienie - śniadania, opiekę polskiego pilota-przewodnika, materiały informacyjne (mini przewodnik),
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż.
*Cena biletu lotniczego z Krakowa jest każdorazowo potwierdzana i może ulec zmianie aż do momentu jego wykupu.

CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych kosztów programowych płatnych u pilota - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, rej-

su na wyspy Eolskie – około 195 euro/osoba, dopłaty do kolacji – 300 zł/osoba, napojów do kolacji, obligatoryjnych napiwków – 36 EURO (dla kierowcy -1
EUR/dzień/osoba, przewodnika – 1 EUR/dzień/osoba),wydatków własnych, atrakcji fakultatywnych – wjazdu kolejką na Etnę, możliwości przejazdu łodzią
do Błękitnej Groty (7,5 EUR/osoba) i Lazurowego Okna (3,5 EUR/osoba), wydatków własnych.

UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 700 zł
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% ko sztu imprezy.
5. Kurs EUR przyjęty do kalkulacji 4,5 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PKO SA.
6. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 30 osób
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

WŁOCHY
FLY & DRIVE

WYCIECZKI FLY & DRIVE

SMAK POŁUDNIOWEJ ITALII + BB

KOD

EUFDPI

01.01.17-31.12.17

Ceny za osobę w EUR

7 dni/6 nocy

Osoba w pokoju 2-osobowym
610
Dopłata do 2 posiłków
180
CENA ZAWIERA: 6 noclegów ze śniadaniami w hotelach ***, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych

wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż.

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Neapol-Warszawa od 1050 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, dodatkowego ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez kierowcę (zwrotny depozyt – 850 euro lub 6,50 euro/dzień), dodatkowego ubezpieczenia od kradzieży: 1700
euro zwrotnego depozytu lub 5 euro/dzień, depozyt w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta, nauki gotowania – od 60 euro/osoba
za 6-godzinną lekcję z posiłkiem
UWAGI:

1. Kierowca musi mieć ukończone minimum 23 lata
2. Od kierowców pomiędzy 23 a 25 rokiem życia pobierana jest dodatkowa opłata
3. Kierowca musi posiadać prawo jazdy minimum od roku
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

FLY & DRIVE

REZYDENCJE I WINA TURYNU I PIEMONTU + BB

Ceny za osobę w EUR

KOD

EUFDTP1

01.01.17-31.12.17
8 dni/7 nocy

Osoba w pokoju 2-osobowym

685

Dopłata do 2 posiłków

275

CENA ZAWIERA: 7 noclegów ze śniadaniami w hotelach ***, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych

wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż, karta rabatowa Turin & Piedmont, bilety wstępu do: Muzeum Egipskiego, Pałacu Królewskiego i
Palazzo Madama, Narodowego Muzeum Kina, Pałacu Królewskiego Venaria, mapę Turynu

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Turyn-Warszawa od 1050 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, dodatkowego ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez kierowcę (zwrotny depozyt – 850 euro lub 6,50 euro/dzień), dodatkowego ubezpieczenia od kradzieży: 1700 euro
zwrotnego depozytu lub 5 euro/dzień, depozyt w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta, degustacji win – 15 euro/osoba/degustacja
UWAGI:

1. Kierowca musi mieć ukończone minimum 23 lata
2. Od kierowców pomiędzy 23 a 25 rokiem życia pobierana jest dodatkowa opłata
3. Kierowca musi posiadać prawo jazdy minimum od roku
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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FLY & DRIVE

SYCYLIA + BB

KOD
01.04.17-30.06.17

Ceny za osobę w EUR

01.09.17-31.10.17

Osoba w pokoju 2-osobowym

8 dni/7 nocy
660

EUFDSC

01.07.17-31.08.17
8 dni/7 nocy
755

CENA ZAWIERA: 7 noclegów ze śniadaniami w hotelach ***, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Kraków/Warszawa-Trapani-Warszawa/Kraków od 990 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny,

dodatkowego ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez kierowcę (zwrotny depozyt – 850 euro lub 6,50 euro/dzień), dodatkowego ubezpieczenia od
kradzieży: 1700 euro zwrotnego depozytu lub 5 euro/dzień, depozyt w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta

UWAGI:

1. Kierowca musi mieć ukończone minimum 23 lata
2. Od kierowców pomiędzy 23 a 25 rokiem życia pobierana jest dodatkowa opłata
3. Kierowca musi posiadać prawo jazdy minimum od roku
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

FLY & DRIVE

SARDYNIA + HB

KOD

EUFDSAR

15.04.17-31.10.17
8dni/7 nocy
580

Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-osobowym

CENA ZAWIERA: 7 noclegów z 2 posiłkami w hotelach ***, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Kraków/Warszawa-Cagliari-Warszawa/Kraków od 990 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny,

dodatkowego ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez kierowcę (zwrotny depozyt – 850 euro lub 6,50 euro/dzień), dodatkowego ubezpieczenia od
kradzieży: 1700 euro zwrotnego depozytu lub 5 euro/dzień, depozyt w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta

UWAGI:

1. Kierowca musi mieć ukończone minimum 23 lata
2. Od kierowców pomiędzy 23 a 25 rokiem życia pobierana jest dodatkowa opłata
3. Kierowca musi posiadać prawo jazdy minimum od roku
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y p o c z y n e k a b r u z zo /c e n n i k

WŁOCHY

WYPOCZYNEK

ABRUZZO

ABRUZZO MARINA **** (HB)

KOD

13.05.17-16.06.17
16.09.17-31.10.17

Ceny za osobę w EUR

7 nocy/8 dni
Osoba w pokoju 2-os. classic
Dziecko 3-12 z 2 osob. doros. w pok.
Dopłata do Side Sea View
Dopłata do Sea View
Dopłata do 3 posiłków
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w

17.06.17-30.06.17
02.09.17-15.09.17

01.07.17-04.08.17
26.08.17-01.09.17

EUABM

05.08.17-25.08.17

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

795
410
90
180
180

465
230
45
115
90

930
455
90
230
180

580
290
45
90
90

1155
590
90
180
180

750
380
45
220
90

1495
760
90
440
180

405
205
45
90
90

hotelu przez 7/12 nocy, śniadania, w przypadku kolacji i obiadów – ½ l wody i ¼ l wina na osobę,
1 parasol słoneczny na pokój, leżaki, wstęp do strefy Wellness, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

CASA DEL MAR *** (BW)
Ceny za osobę w EUR

28.05.17-17.06.17
03.09.17-09.09.17
14 nocy
7 nocy
/8 dni
/15 dni

KOD
18.06.17-01.07.17
27.08.17-02.09.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni

02.07.17-15.07.17
7 nocy
/8 dni

14 nocy
/15 dni

16.07.17-05.08.17
7 nocy
/8 dni

14 nocy
/15 dni

EUCDMW

06.08.17-26.08.17
7 nocy
/8 dni

14 nocy
/15 dni

Osoba w apartamencie 2-os.
160
300
300
600
420
820
500
995
680
1350
bez wyżywienia
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7 nocy, serwis plażowy, sprzątanie ostatniego dnia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypad-

ków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, posiłków, dopłaty do ręczników – 5euro/osoba, pościeli - 10 euro/osoba, garażu 50 euro/auto, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Pobyt rozpoczyna i kończy się w sobotę
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y p o c z y n e k l i g u r i a /c e n n i k

LIGURIA
JOLANDA *** (BB) - SANTA MARGHERITA

KOD

01.04.17-30.05.17
12.09.17-20.10.17

Ceny za osobę w EUR

30.05.17-04.07.17
29.08.17-12.09.17

EULIJO

04.07.17-29.08.17

7 nocy/8 dni

12 nocy/13 dni

7 nocy/8 dni

12 nocy/13 dni

7 nocy/8 dni

12 nocy/13 dni

Osoba w pokoju 2-os.

370

630

510

870

565

970

Dziecko 2-12 z 2 osobami
dorosłymi w pokoju

190

310

260

440

290

495

Dopłata do 2 posiłków
140
240
140
240
140
240
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/12 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewle-

kłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

EUROPA HOTEL DESIGN SPA 1877 **** (BB) - RAPALLO
28.03.17-05.05.17
17.09.17-30.10.17
12 nocy
7 nocy
/8 dni
/13 dni

Ceny za osobę w EUR

06.05.17-24.06.17
10.09.17-16.09.17
7 nocy
12 nocy
/8 dni
/13 dni

KOD

25.06.17-04.08.17
20.08.17-09.09.17
7 nocy
12 nocy
/8 dni
/13 dni

EULIED

05.08.17-19.08.17
7 nocy
/8 dni

12 nocy
/13 dni

Osoba w pokoju 2-os.

380

655

435

750

555

950

580

995

Dziecko 2-12 z 2 osob. doros.

195

335

220

380

280

480

295

495

Dopłata do 2 posiłków

210

360

210

360

210

360

210

360

Dopłata do 3 posiłków

375

640

375

640

375

640

375

640

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/12 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewle-

kłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

GRAND HOTEL BRISTOL RESORT & SPA **** (BB) - RAPALLO
Ceny za osobę
w EUR
Osoba w pokoju 2-os. classic
Dziecko 3-12 z 2 osob.
dorosłymi w pokoju
Dopłata do 2 posiłków
Dopłata do 3 posiłków

29.03.17-29.04.17
25.09.17-30.11.17
12nocy
7nocy
/8 dni
/13 dni
375
645

30.04.17-27.05.17
11.09.17-24.09.17
7nocy
12nocy
/8 dni
/13 dni
550
945

28.05.17-24.06.17
29.08.17-10.09.17
7nocy
12nocy
/8 dni
/13 dni
670
1145

KOD

25.06.17-15.07.17
21.08.17-28.08.17
7nocy
12nocy
/8 dni
/13 dni
735
1260

EULIGB

16.07.17-20.08.17
7nocy
/8 dni
795

12nocy
/13 dni
1380

190

330

280

480

340

580

370

640

395

695

330
480

560
830

330
480

560
830

330
480

560
830

330
480

560
830

330
480

560
830

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/12 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewle-

kłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y p o c z y n e k l i g u r i a /c e n n i k

MEDITERRANEO *** (BB) - SANTA MARGHERITA LIGURE
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-12.06.17
05.09.17-10.10.17
7 nocy
/8 dni

12 nocy
/13 dni

13.06.17-03.07.17
22.08.17-04.09.17
7 nocy
/8 dni

12 nocy
/13 dni

KOD

04.07.17-07.08.17
7 nocy
/8 dni

EULIMD

08.08.17-21.08.17

12 nocy
/13 dni

7 nocy
/8 dni

12 nocy
/13 dni

Osoba w pokoju 2-os.

480

810

495

850

535

920

640

1090

Dziecko 2-12 z 2 osob. dorosł.

340

560

350

595

380

650

450

770

Dopłata do 2 posiłków
140
240
140
240
140
240
140
240
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/12 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewle-

kłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce. Na zapytanie – pokoje 4- osobowe dla rodzin
2+2
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

EXCELSIOR PALACE ***** (BB) - RAPALLO
Ceny za osobę w EUR

09.10.17-31.10.17

KOD

25.03.17-26.05.17

27.05.17-07.07.17
16.08.17-08.10.17
7 nocy
12 nocy
/8 dni
/13 dni

7 nocy
/8 dni

12 nocy
/13 dni

7 nocy
/8 dni

12 nocy
/13 dni

Osoba w pokoju 2-os.

670

1155

1045

1795

1310

Dziecko 2-12 z 2 osob. dorosł.

95

170

95

170

95

EULIEP

08.07.17-15.08.17
7 nocy
/8 dni

12 nocy
/13 dni

2245

1535

2635

170

95

170

Dopłata do 2 posiłków
515
880
515
880
515
880
515
880
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/12 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewle-

kłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

PORTO ROCA **** (BB) - MONTEROSSO
Ceny za osobę w EUR

25.03.17-31.05.17
01.10.17-01.11.17
7 nocy/8 dni
12 nocy/13 dni
1065
1825

KOD

EULIPR

01.06.17-30.09.17

7 nocy/8 dni
12 nocy/13 dni
Osoba w pokoju 2-os.
1160
1990
Dziecko 2-11
430
740
470
795
z 2 osobami dorosłymi
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/12 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewle-

kłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-11 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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w y p o c z y n e k t o s k a n i a /c e n n i k

TOSKANIA
CASALE ETRUSCO *** (BB) - CASTAGNETO CARDUCI
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-05.06.17
12.09.17-30.10.17
7 nocy/8
14 nocy
/15 dni
dni

06.06.17-26.06.17
29.08.17-11.09.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni

KOD
27.06.17-10.07.17

7 nocy
/8 dni

14 nocy
/15 dni

ITTCE

11.07.17-28.08.17
7 nocy
/8 dni

14 nocy
/15 dni

Osoba w apartamencie 2-os.
225
450
380
770
495
990
690
1390
bez wyżywienia
Osoba w apartamencie 4-os.
120
240
195
395
250
500
350
750
bez wyżywienia
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, dodatkowo płatnej wody, gazu i elektryczności - w apartamencie 2 -os - 30 euro/tydzień, w

apartamencie 3 -os - 40 euro/tydzień wydatków własnych, napiwków

UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os. zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

PIAN DEI MUCINI RESORT *** (BB) - MASSA MARITTIMA
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-16.06.17
06.09.17-24.10.17
14 nocy
7 nocy
/8 dni
/15 dni
395
795
580
1160
180
360

17.06.17-18.07.17
23.08.17-05.09.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
595
1195
810
1620
180
360

KOD

19.07.17-01.08.17
16.08.17-22.08.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
660
1295
950
1890
180
360

ITTPM

02.08.17-15.08.17
7 nocy
/8 dni
740
1050
180

14 nocy
/15 dni
1480
2090
360

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dopłata do 2 posiłków
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewle-

kłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, dodatkowo płatnej wody, gazu i elektryczności - w apartamencie 2-os. - 30 euro/tydzień, w
apartamencie 3-os. - 40 euro/tydzień wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os. zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

RELAIS I PIASRONI **** (BB) - MONTEVERDI MARITTIMO
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-05.06.17
05.09.17-02.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
490
980
660
1290
270
540
160
320
220
440

06.06.17-10.07.17
22.08.17-04.09.17
7 nocy/8 dni 14 nocy/15 dni
550
1090
770
1540
270
540
240
480
310
620

KOD

11.07.17-07.08.17

ITTRP

08.08.17-21.08.17

7 nocy/8 dni 14 nocy/15 dni 7 nocy/8 dni 14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
660
1290
750
1490
Osoba w pokoju 1-os.
930
1850
990
1990
Dopłata do 2 posiłków
270
540
270
540
Os. w apartamencie 2-os. bez wyżyw.
340
680
420
840
Os. w apartamencie 4-os. bez wyżyw.
430
860
530
1060
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewle-

kłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: transportu, dodatkowych posiłków, dodatkowo płatnej wody, gazu i elektryczności - w apartamencie 2 -os - 30 euro/tydzień,
w apartamencie 3 -os - 40 euro/tydzień wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y p o c z y n e k s y c y l i a /c e n n i k

SYCYLIA
ADMETO **** (BB) - MERINELLA DI SELINUNTE

KOD

SYADM

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-30.06.17; 01.09.17-31.10.17

01.07.17-31.08.17

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

520
745
300
180
360

945
1380
465
360
720

740
955
370
180
360

1430
1795
715
360
720

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dziecko 2-12 z 2 osob. dorosł.
Dopłata do 2 posiłków
Dopłata do 3 posiłków

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków

UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

ALCESTE *** (BB) - MERINELLA DI SELINUNTE

KOD

SYALC

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dziecko 2-12 z 2 osob. dorosł.
Dopłata do 2 posiłków
Dopłata do 3 posiłków

01.04.17-30.06.17
01.10.17-30.10.17

01.07.17-04.08.17
26.08.17-30.09.17

05.08.17-26.08.17

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

410
560
205
150
280

695
995
350
300
560

435
585
220
150
280

755
1050
380
300
560

520
670
260
150
280

920
1220
460
300
560

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 890 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków

UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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BAIA DEI MULINI **** (BB) - ERICE MARE

KOD

SYBDMI

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-30.04.17

01.05.17-30.05.17
01.10.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
495
940
660
1320
300
565
220
440

01.06.17-31.07.17
01.09.17-30.09.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
580
1090
690
1380
350
650
220
440

01.08.17-31.08.17

7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni 14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os
430
810
650
1250
Osoba w pokoju 1-os
595
1080
850
1590
Dziecko 2-12 z 2 os.dorosł. w pok. 2-os.
260
490
390
750
Dopłata do 2 posiłków
220
440
220
440
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:
1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

PARADISE BEACH *** (HB) - SELINUNTE

KOD

SYPBS

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-11.06.17
10.09.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
495
895
10
20
45
90

11.06.17-09.07.17
03.09.17-09.09.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
540
995
10
20
45
90

09.07.17-06.08.17
20.08.17-02.09.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
595
1050
10
20
55
110

07.08.17-19.08.17

7 nocy/8 dni 14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
840
1595
Dziecko 2-12 z 2 os.dorosł. w pok. 2-os.
390
750
Dopłata do 3 posiłków
55
110
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

CRYSTAL **** (BB) - TRAPANI

KOD

SYCRY

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
Ceny za osobę w EUR

05.10.17-31.10.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

01.04.17-31.07.17
29.08.17-04.10.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

01.08.17-28.08.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

Osoba w pokoju 2-os.
490
825
590
1030
655
1250
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosł.
160
320
160
320
200
400
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:
1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y p o c z y n e k s y c y l i a /c e n n i k

TRISCINA MARE HOTEL & RESIDENCE *** (BB) - TRISCINA
Ceny za osobę w EUR

KOD

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
04.06.17-01.07.17
02.07.17-15.07.17
16.07.17-29.07.17
30.07.17-05.08.17
10.09.17-16.09.17
03.09.17-09.09.17
27.08.17-02.09.17
20.08.17-26.08.17
14 nocy
7 nocy
14 nocy
7 nocy/8
14 nocy
7 nocy
14 nocy
7 nocy
/8 dni
/15 dni
/8 dni
/15 dni
dni
/15 dni
/8 dni
/15 dni
480
810
550
950
590
1025
650
1185
190
355
225
425
245
460
275
520
140
280
140
280
160
320
220
440
210
420
210
420
245
490
290
580

SYCTM

06.08.17-19.08.17
7 nocy
/8 dni
955
435
220
290

14 nocy
/15 dni
1790
845
440
580

Osoba w pokoju 2-os.
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosłymi
Dopłata do 2 posiłków
Dopłata do 3 posiłków
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

TONNARA DI BONAGIA **** (BB) - VALDERICE

KOD

SYTDB

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-30.04.17; 15.09.17-15.10.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

01.05.17-29.07.17; 29.08.17-14.09.17
7 nocy/8 dni

30.07.17-28.08.17

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

Osoba w pokoju 2-os.
450
840
510
960
570
1090
Osoba w pokoju 1-os.
700
1290
790
1470
830
1560
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosłymi
220
440
320
640
340
680
Dopłata do 2 posiłków
200
400
200
400
200
400
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

DELFINO BEACH **** (BB) - MARSALA

KOD

SYBDM

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
Ceny za osobę w EUR

02.04.17-25.06.17
10.09.17-30.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
450
870
10
20
180
360

25.06.17-06.08.17
03.09.17-10.09.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
520
990
10
20
180
360

06.08.17-20.08.17

20.08.17-03.09.17

7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni 7 nocy/8 dni 14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
725
1380
590
1060
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosł. w pokoju 2-os.
10
20
10
20
Dopłata do 2 posiłków
180
360
180
360
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 890 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:
1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y p o c z y n e k s y c y l i a / s a rd y n i a c e n n i k

I MULINI RESORT **** (BB) - ERICE MARE

KOD

SYIMR

Wyloty z Krakowa w poniedziałki i piątki, z Warszawy w niedziele i czwartki
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-31.05.17
01.10.17-15.10.17
7 nocy/8 dni 14 nocy/15 dni
460
870
790
1470
280
530
240
480

01.06.17-30.06.17

01.07.17-31.07.17
01.09.17-30.09.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
590
1150
930
1760
350
690
240
480

01.08.17-31.08.17

7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
540
1020
740
1420
Osoba w pokoju 1-os.
830
1540
1020
1930
Dziecko 2-12 z 2 os.dorosł.
325
620
440
850
Dopłata do 2 posiłków
240
480
240
480
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa/Kraków-Trapani-Warszawa/Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:
1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

SARDYNIA
BAIA DI NORA **** (HB) - PULA

KOD

EUSRBD

Wyloty z Krakowa w środy i niedziele
Ceny za osobę w EUR

16.05.17-19.06.17
12.09.17-31.10.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

20.06.17-10.07.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

11.07.17-07.08.17
22.08.17-11.09.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

08.08.17-21.08.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

Osoba w pokoju 2-os
1040
1970
1360
2595
1590
2995
1890
3670
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Cagliari-Kraków w cenie od 950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y p o c z y n e k s a rd y n i a /c e n n i k

SARDYNIA
SU GIGANTI *** (BB) - VILLASIMIUS

KOD

EUSRSG

Wyloty z Krakowa w środy i niedziele
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-22.05.17
12.09.17-23.10.17
23.05.17-19.06.17
7 nocy/8 dni 14 nocy/15 dni
770
1350
1250
2270

20.06.17-10.07.17

11.07.17-07.08.17
29.08.17-11.09.17

08.08.17-28.08.17

7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
860
1490
960
1790
1240
2350
Osoba w pokoju 1-os.
1490
2680
1655
3090
1990
3650
Dziecko 2-12 z 2 osobami
390
780
440
880
500
1000
640
1280
dorosłymi w pokoju 2-os.
3-cia osoba w pokoju 2-os.
510
1020
530
1060
600
1200
780
1560
Dopłata do 2 posiłków
260
520
270
540
320
640
355
710
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Cagliari-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

NORA CLUB HOTEL & SPA **** (BB) - PULA
Ceny za osobę w EUR

KOD

Wyloty z Krakowa w środy i niedziele
01.05.17-31.05.17
01.04.17-30.04.17
01.06.17-30.06.17
01.10.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
840
1580
890
1680
940
1780
1170
1990
1190
2190
1280
2390

EUSRNC

01.07.17-30.09.16

7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
990
1880
Osoba w pokoju 1-os.
1370
2570
Dziecko 2-12 z 2 osobami
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
dorosłymi w pokoju 2-os.
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Cagliari-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

w y p o c z y n e k s a rd y n i a /c e n n i k

VILLA DEL BORGIO HOTEL RELAIS **** (BB) - PULA

KOD

EUSRVB

Wyloty z Krakowa w środy i niedziele
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-31.05.17
01.10.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
730
1370
1025
1880
325
650

01.06.17-30.06.17
01.09.17-30.09.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
825
1550
1150
2090
360
720

01.07.17-31.07.17

01.08.17-31.08.17

7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
1050
1990
1140
2190
Osoba w pokoju 1-os.
1950
3690
2090
4050
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosł. w pok. 2-os.
470
945
520
1040
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Cagliari-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. N
 iniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

PARCO TORRE CHIA **** (BB) - PULA
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosł. w pok. 2-os.
Dopłata do 2 posiłków

KOD

Wyloty z Krakowa w środy i niedziele
06.06.17-12.06.17
13.06.17-26.06.17
27.06.17-24.07.17
12.09.17-25.09.17
29.08.17-11.09.17
22.08.17-28.08.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
860
1590
1170
2230
1350
2590
1150
1990
1980
3740
2270
4330
420
840
575
1150
670
1340
180
360
180
360
180
360

EUSRPT

25.07.17-21.08.17
7 nocy/8 dni
1650
3290
830
180

14 nocy/15 dni
3190
6350
1660
360

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Cagliari-Kraków w cenie od 950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

LANTANA RESORT HOTEL **** (HB) - PULA

KOD

EEUSRLR

Wyloty z Krakowa w środy i niedziele
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os
Osoba w pokoju 1-os
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosł. w pok. 2-os.

03.04.17-15.05.17
12.09.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
1140
1690
320

14 nocy/15 dni
2290
3290
640

16.05.17-26.06.17
29.08.17-11.09.17
7 nocy/8 dni
1330
1950
410

14 nocy/15 dni
2570
3720
820

27.06.17-07.08.17
22.08.17-28.08.17
7 nocy/8 dni
1560
2180
410

14 nocy/15 dni
2980
4130
820

08.08.17-21.08.17
7 nocy/8 dni
1690
2390
500

14 nocy/15 dni
3290
4590
1000

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Cagliari-Kraków w cenie od 950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Możliwość krótszych i dłuższych pobytów – indywidualna kalkulacja na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os. zakwaterowana jest na dostawce.
4. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

c i t y b re a k - w e e ke n d y r z y m /c e n n i k

RZYM

CITY BREAK - WEEKENDY

CENTER *** (BB) - RZYM
Ceny za osobę w EUR

KOD

EURCE2

01.01.17-15.02.17

16.03.17-30.06.17
01.09.17-31.10.17

16.02.17-15.03.17
01.07.17-31.08.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
170
280
195
Osoba w pokoju 1-os.
330
500
390
Osoba w pokoju 3-os.
160
250
180
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Rzym-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków, zwiedzania
UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
4. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

BEST ROMA **** (BB) - RZYM

KOD

EURBBR

Wyloty z Warszawy w piątki
08.01.17-16.03.17

Ceny za osobę w EUR

17.03.17-04.06.17
01.09.17-31.10.17
3 noce/4 dni
315
515

05.06.17-30.06.17
05.06.16-30.06.16
3 noce/4 dni
310
395

01.07.17-31.08.17

3 noce/4 dni
3 noce/4 dni
Osoba w pokoju 2-os.
265
245
Osoba w pokoju 1-os.
420
360
Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
110
135
125
100
dorosłymi w pokoju 2-os.
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, śniadania, informacje o kraju, przywieszka do bagażu, ubezpie-

czenie NW i KL, bagaż i od chorób przewlekłych.

CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego w cenie od 990 zł/osoba, wydatków własnych, napiwków, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
4. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

LUCE **** (BB) - RZYM
Ceny za osobę w EUR

KOD

EURLUC

01.01.17-29.03.17

30.03.17-30.06.17
01.09.17-31.10.17

01.07.17-31.08.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
190
295
215
Osoba w pokoju 1-os.
330
440
340
Osoba w pokoju 3-os.
190
280
195
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Rzym-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków, zwiedzania
UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
4. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie w www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

c i t y b re a k - w e e ke n d y m e d i o l a n /c e n n i k

MEDIOLAN

CITY BREAK - WEEKENDY

MEDIOLANUM **** (BB) - MEDIOLAN
Ceny za osobę w EUR

KOD

ITMENE

01.01.17-30.04.17

26.06.17-23.08.17

01.05.17-25.06.17
24.08.17-31.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

385
590

430
720

480
770

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Mediolan-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
2. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
3. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
4. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

SANPI **** (BB) - MEDIOLAN
Ceny za osobę w EUR

Wyloty z Warszawy w piątki
08.02.17-08.05.17
03.01.17-07.02.17
30.05.17-24.07.17
25.07.17-29.08.17
10.10.17-31.10.17

KOD

ITMESN

09.05.17-29.05.17
30.08.17-09.10.17

3 noce/4 dni
3 noce/4 dni
3 noce/4 dni
Osoba w pokoju 2-os.
395
420
450
Osoba w pokoju 1-os.
695
710
730
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, śniadania, informacje o kraju, przywieszka do bagażu, ubezpie-

czenie NW i KL, bagaż i od chorób przewlekłych.

CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego w cenie od 990 zł/osoba, wydatków własnych, napiwków, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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WŁOCHY

c i t y b re a k - w e e ke n d y w e n e c j a /c e n n i k

WENECJA

CITY BREAK - WEEKENDY

ATENEO*** (BB) - WENECJA

KOD

ITWENA

Wyloty z Warszawy w piątki

Ceny za osobę w EUR

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dziecko 2-11 lat z 2 osobami
dorosłymi w pokoju 2-os.

06.01.17-28.01.17

10.02.17-23.02.17
01.03.17-17.03.17

03.07.17-25.08.17

3 noce/4 dni
455
890

3 noce/4 dni
495
970

3 noce/4 dni
695
1395

29.01.17-09.02.17
24.02.17-28.02.17
18.03.17-02.07.17
26.08.17-31.10.17
3 noce/4 dni
750
1480

65

85

190

215

CENA ZAWIERA: transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, śniadania, informacje o kraju, przywieszka do bagażu, ubezpieczenie NW i KL, bagaż i od chorób przewlekłych.
CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego w cenie od 990 zł/osoba, wydatków własnych, napiwków, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

BONVECCHIATI PALACE **** (BB) - WENECJA

KOD

ITWEBN

Wyloty z Warszawy w piątki
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.

08.0117-02.02.17

03.02.17-16.02.17
01.03.17-16.03.17

3 noce/4 dni
350

3 noce/4 dni
395

17.02.17-23.02.17
17.03.17-13.04.17
09.07.17-24.08.17
3 noce/4 dni
650

24.02.17-28.02.17
17.04.17-08.07.17
25.08.17-31.10.17
3 noce/4 dni
795

14.04.17-16.04.17
3 noce/4 dni
840

CENA ZAWIERA: transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, śniadania, informacje o kraju, przywieszka do bagażu, ubezpieczenie NW i KL, bagaż i od chorób przewlekłych.

CENA NIE ZAWIERA: biletu lotniczego w cenie od 990 zł/osoba, wydatków własnych, napiwków, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
UWAGI:

1. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
2. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
3. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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PORTUGALIA

w y c i e c z k i o b j a z d o w e f l y & d r i ve /c e n n i k

PORTUGALIA

WYCIECZKI OBJAZDOWE

PORTUGALIA NA KRAŃCU ŚWIATA
TERMIN

CENA

KOD

TERMIN

EUPYWC

CENA

25.05-01.06.17
3990 ZŁ
14.09-21.09.17
3990 ZŁ
20.06-07.07.17
3990 ZŁ
19.10-26.10.17
3890 ZŁ
CENA ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa-Lizbona-Warszawa (bezpłatny catering na pokładzie samolotu), opłaty lotniskowe, wszystkie niezbędne trans-

fery lądowe klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* (lokalny standard), wyżywienie 2 x dziennie, napoje do kolacji, opiekę anglojęzycznego przewodnika i opiekę polskiego pilota-tłumacza, materiały informacyjne (mini przewodnik), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków, kosztów leczenia, chorób przewlekłych, bagaż.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – około 45 euro/osoba, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników – około 2 euro/
dziennie, wydatków własnych.

UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 800 zł
3. Dopłata do obiadokolacji 40 euro/osoba
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy
4. K
 urs EUR przyjęty do kalkulacji 4,4 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA.
5. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób
6. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

WYCIECZKI FLY & DRIVE

MIASTA PORTUGALII + BB
Ceny za osobę w EUR

KOD
01.01.17-31.03.17

01.04.17-30.06.17
01.09.17-31.10.17
8 dni/7 nocy
715
325

EUFDMP

01.07.17-31.08.17

8 dni/7 nocy
8 dni/7 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
455
690
3-cia osoba w pokoju 2-os.
260
310
CENA ZAWIERA: 7 noclegów ze śniadaniami w hotelach ***, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych

wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Lizbona-Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, lokalnych opłat
drogowych, depozytu w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta

UWAGI:

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa
2. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

OD ZIELONEJ PÓŁNOCY PO SKĄPANE W SŁOŃCU POŁUDNIE BB
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.

01.01.17-31.03.17
15 dni/14 nocy
810

01.04.17-30.06.17
01.10.17-31.10.17
15 dni/14 nocy
1090

01.07.17-14.07.17
17.08.17-15.08.17
15 dni/14 nocy
1290

KOD

EUFZPSP

15.07.17-16.08.17

16.09.17-30.09.17

15 dni/14 nocy
1375

15 dni/14 nocy
1235

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 14 nocy, śniadania, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Lizbona-Warszawa od 1150zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, lokalnych opłat
drogowych, depozytu w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta

UWAGI:

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa
2. Kierowcy w wieku 18-24 lata – dodatkowa obligatoryjna opłata za wynajmu w wysokości 7,5 euro/dzień
3. Wynajem GPS – dodatkowo płatny
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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PORTUGALIA

f l y & d r i ve /c e n n i k

SZLAK WINNY + BB

KOD
01.04.17-30.06.17
01.09.17-31.10.17
8dni/7 nocy
620
280

01.01.17-31.03.17

Ceny za osobę w EUR

EUFDPSW

01.07.17-31.08.17

8dni/7 nocy
8 dni/7 nocy
Osoba w pokoju 2-osobowym
485
650
3-cia osoba w pokoju 2-os.
265
295
CENA ZAWIERA: 7 noclegów ze śniadaniami w hotelach ***, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Lizbona-Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, lokalnych opłat
drogowych, depozytu w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta

UWAGI:

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa.
2. Kierowcy w wieku 18-24 lata – dodatkowa obligatoryjna opłata za wynajmu w wysokości 7,5 euro/dzień
3. Wynajem GPS – dodatkowo płatny
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

GASTRONOMICZNA PODRÓŻ + BB

KOD
01.04.17-30.06.17
01.09.17-31.10.17
8 dni/7 nocy
730
355

01.01.17-31.03.17

Ceny za osobę w EUR

8 dni/7 nocy
575
335

Osoba w pokoju 2-osobowym
3-cia osoba w pokoju 2-os.

EUFDGP

01.07.17-31.08.17
8 dni/7 nocy
795
340

CENA ZAWIERA: 7 noclegów ze śniadaniami w hotelach ***, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Lizbona-Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, lokalnych opłat drogowych, depozytu w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta
UWAGI:

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa
2. Kierowcy w wieku 18-24 lata – dodatkowa obligatoryjna opłata za wynajmu w wysokości 7,5 euro/dzień
3. Wynajem GPS – dodatkowo płatny
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
7. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

KOD

EUFDLMP

LIZBONA-MADRYT-PORTO + BB
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-osobowym

01.01.17-31.10.17
8 dni/7 nocy
1145

EUFDPA

PORTUGALIA I ANDALUZJA + BB
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-osobowym

01.01.17-31.10.17
9 dni/8 nocy
1290

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 7 nocy, śniadania, wy-

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 8 nocy, śniadania, wy-

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Lizbona-Warszawa od 1150zł/
osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, lokalnych
opłat drogowych, depozytu w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny
przy oddawaniu auta

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Lizbona-Warszawa od 1150
zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, lokalnych opłat drogowych, depozytu w wysokości 50 euro na paliwo –
zwrotny przy oddawaniu auta

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa
2. K ierowcy w wieku 18-24 lata – dodatkowa obligatoryjna opłata za
wynajmu w wysokości 7,5 euro/dzień
3. Wynajem GPS – dodatkowo płatny
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na
przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej
– za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne
konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku
PeKaO SA
7. P
 rogram imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie
www.konsorcjum.pl

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa
2. K ierowcy w wieku 18-24 lata – dodatkowa obligatoryjna opłata za
wynajmu w wysokości 7,5 euro/dzień
3. Wynajem GPS – dodatkowo płatny –
4. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na
przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej
– za odpowiednią dopłatą
5. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
6. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne
konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku
PeKaO SA
7. P
 rogram imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie
www.konsorcjum.pl

najęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych,
bagaż

UWAGI:
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PORTUGALIA

f l y & d r i ve /c e n n i k

PORTUGALIA

WYCIECZKI FLY & DRIVE

AZORY

AZORY 4 WYSPY (BB)
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Dziecko 2-12 z 2 osobami
dorosłymi w pokoju 2-os.

KOD

AZFD4

15.06-30.09.17

8 nocy/9 dni
750

01.05-14.06.17
01.10-31.10.17
8 nocy/9 dni
795

320

350

410

01.01.17-31.03.17

01.04-30.04.17

8 nocy/9 dni
670
290

8 nocy/9 dni
960

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 8 nocy, śniadania, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, bilet na prom z i na Madalenę, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Kraków/Warszawa-Azory-Warszawa/Kraków od 1960 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, opłaty lokalnej – 23 euro, przeloty wewnętrzne – ok. 190 euro, depozytu w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta
UWAGI:

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa
2. Darmowy parking we wszystkich hotelach (musi być zaznaczony na voucherze)
3. N
 ie jest dokonywana rezerwacja miejsc parkingowych. Jeśli w momencie zakwaterowania hotel dysponuje wolnymi miejscami, uczestnik może się zatrzymać i nie zostanie pobrana żadna opłata. Niektóre hotele dysponują tylko parkingami zewnętrznymi. Jeśli w momencie zakwaterowanie hotel nie
dysponuje wolnymi miejscami parkingowymi, wtedy klient musi wnieść normalną opłatę, która nie podlega zwrotowi.
4. Samochody wypożycza się na czas 24 godzin, jeśli klient chce zatrzymać samochód na kilka dodatkowych godzin, musi wnieść dodatkową opłatę.
5. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
6. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
7. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
8. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

AZORY 5 WYSP (BB)

KOD

10 nocy/11 dni

01.04.17-14.06.17
01.10.17-31.10.17
10 nocy/11 dni

Osoba w pokoju 2-os.

920

1090

1230

Dziecko 2-12 z 2 osobami
dorosłymi w pokoju 2-os.

395

450

530

Ceny za osobę w EUR

01.01.17-31.03.17

AZFD5

15.06.17-30.09.17
10 nocy/11 dni

CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 8 nocy, śniadania, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, bilet na prom z i na Madalenę, bilet na
prom z Sao Jorge na Faial, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Kraków/Warszawa-Azory-Warszawa/Kraków od 1960 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, opłaty lokalnej – 23 euro, przeloty wewnętrzne – ok. 210 euro, depozytu w wysokości 50 euro na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta

UWAGI:

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa
2. Darmowy parking we wszystkich hotelach (musi być zaznaczony na voucherze)
3. N
 ie jest dokonywana rezerwacja miejsc parkingowych. Jeśli w momencie zakwaterowania hotel dysponuje wolnymi miejscami, uczestnik może się zatrzymać i nie zostanie pobrana żadna opłata. Niektóre hotele dysponują tylko parkingami zewnętrznymi. Jeśli w momencie zakwaterowanie hotel nie
dysponuje wolnymi miejscami parkingowymi, wtedy klient musi wnieść normalną opłatę, która nie podlega zwrotowi.
4. Samochody wypożycza się na czas 24 godzin, jeśli klient chce zatrzymać samochód na kilka dodatkowych godzin, musi wnieść dodatkową opłatę.
5. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
6. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
7. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
8. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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PORTUGALIA

w y p o c z y n e k w y b r ze że l i z b o ń s k i e /c e n n i k

WYBRZEŻE LIZBOŃSKIE

WYPOCZYNEK

SABOIA *** (BB) - ESTORIL

KOD

EUPTHS

Wyloty z Warszawy
Cena od osoby
w EURO
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dziecko 2-12 l z 2 dorosłymi

02.01-31.03.2017
7 nocy
280
450
65

14 nocy
505
840
75

14.04-16.04.2017
01.06-15.09.2017
7 nocy
14 nocy
420
785
675
1295
65
75

01.04-13.04.2017; 17.04-31.05.2017
16.09-31.10.2017
7 nocy
14 nocy
310
565
510
965
65
75

CENA ZAWIERA: 7/14 noclegów, wyżywienie zgodne z ofertą, transfer z i na lotnisko, ubezpieczenie NW i KL, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa – Lizbona – Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, biletów wstępu do zwie-

dzanych obiektów, lokalnych opłat drogowych, benzyny

UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

SANA ESTORIL *** (BB) - ESTORIL
Cena od osoby
w EURO

01.01-31.03.2017

KOD

Wyloty z Warszawy
01.04-12.04.2017
13.04-15.04.2017; 01.05-30.06.2017
16.04-30.04.2017
01.10-31.10.2017
7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
340
620
395
730
550
1040
660
1260

EUPTSE

01.07-30.09.2017

7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
Osoba w pokoju 2-os.
285
510
505
950
Osoba w pokoju 1-os.
440
820
890
1720
Dziecko 4-8 l
175
295
205
350
230
405
285
510
z 2 dorosłymi
CENA ZAWIERA: 7/14 noclegów, wyżywienie zgodne z ofertą, transfer z i na lotnisko, ubezpieczenie NW i KL, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa – Lizbona – Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, biletów wstępu do zwie-

dzanych obiektów, lokalnych opłat drogowych, benzyny

UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

BAIA *** (BB) - CASCAIS
Cena od osoby
w EURO

01.01.2017-06.04.2017

KOD
Wyloty z Warszawy
07.04-25.05.2017
01.10-31.10.2017
7 nocy
14 nocy
485
910
710
1365
230
405
155
310
85
165

26.05-29.06.2017

EUPTHB

30.06-30.09.2017

7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
Osoba w pokoju 2-os.
340
620
510
965
585
1115
Osoba w pokoju 1-os.
465
875
760
1460
950
1840
Dziecko 3-10 l z 2 dorosł.
230
405
230
405
230
405
Dopłata do HB os. dorosła
155
310
155
310
155
310
Dopłata do HB dziecko
85
165
85
165
85
165
CENA ZAWIERA: 7/14 noclegów, wyżywienie zgodne z ofertą, transfer z i na lotnisko, ubezpieczenie NW i KL, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa – Lizbona – Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych opłat drogowych, benzyny

UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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ESTORIL EDEN **** (BB) - ESTORIL

KOD

01.01.17-31.03.17

01.04.17-30.06.17; 01.10.17-31.10.17

EUPTEE

01.07.17-30.09.17

Ceny za osobę w EUR

7 nocy

14 nocy

7 nocy

7 nocy

14 nocy

7 nocy

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.

410
695

760
1290

510
890

970
1665

615
1050

1170
1990

Dziecko 2-12 z 2 os. dorosłymi

10

20

10

20

10

20

Dopłata do 2 posiłków
150
300
150
300
150
300
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Lizbona-Warszawa w cenie od 1150 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.twojepodroze.com.pl

VILA GALE ESTORIL **** (BB) - ESTORIL
Cena od osoby
w EURO

01.01.201731.03.2017
7 nocy
14 nocy
340
625
535
1015
65
75
175
350

KOD

Wyloty z Warszawy
01.04-31.05.2017
01.06-30.06.2017
01.10-31.10.2017
7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
395
740
545
1030
630
1195
880
1695
65
75
65
75
175
350
175
350

01.07-14.07.2017
27.08-30.09.2017
7 nocy
14 nocy
595
1140
975
1890
65
75
175
350

EUPTGE

15.07-26.08.2017

7 nocy
14 nocy
Osoba w pokoju 2-os.
745
1435
Osoba w pokoju 1-os.
1225
2390
Dziecko 4-12 l z 2 dorosł.
65
75
Dopłata do 2 posiłków
175
350
CENA ZAWIERA: 7/14 noclegów, wyżywienie zgodne z ofertą, transfer z i na lotnisko, ubezpieczenie NW i KL, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa – Lizbona – Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, biletów wstępu do zwie-

dzanych obiektów, lokalnych opłat drogowych, benzyny

UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

VILA GALE CASCAIS **** (BB) - CASCAIS

KOD

EUPTVG

Wyloty z Warszawy
Cena od osoby
w EURO

01.01.201731.03.2017

01.04-31.05.2017
01.10-31.10.2017

01.06-30.06.2017

01.07-14.07.2017
27.08-30.09.2017

15.07-26.08.2017

7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
7 nocy
14 nocy
Osoba w pokoju 2-os.
360
665
395
740
545
1030
595
1140
745
1435
Osoba w pokoju 1-os.
565
1075
630
1195
880
1695
975
1890
1225
2390
Dziecko 4-12 l z 2 do65
75
65
75
65
75
65
75
65
75
rosłymi
Dopłata do 2 posiłków
175
350
175
350
175
350
175
350
175
350
CENA ZAWIERA: 7/14 noclegów, wyżywienie zgodne z ofertą, transfer z i na lotnisko, ubezpieczenie NW i KL, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa – Lizbona – Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, biletów wstępu do zwie-

dzanych obiektów, lokalnych opłat drogowych, benzyny

UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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PORTUGALIA

w y p o c z y n e k w y b r ze że l i z b o ń s k i e /c e n n i k

PESTANA CASCAIS **** (BB) - CASCAIS

EUPTPCS

KOD

Wyloty z Warszawy
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.

01.01.2017-31.03.2017

01.04-31.05.2017

01.06-30.06.2017
01.10-31.10.2017

01.07-15.07.2017
26.08-30.09.2017

16.07-25.08.2017

7 nocy

14 nocy

7 nocy

14 nocy

7 nocy

14 nocy

7 nocy

14 nocy

7 nocy

14 nocy

370
595

685
1145

435
735

820
1415

520
895

980
1735

595
1065

1145
2070

685
1225

1310
2395

Dziecko 2-12 z 2 os. dorosłymi

65

75

65

75

65

75

65

75

65

75

Dopłata do 2 posiłków

195

395

195

395

195

395

195

395

195

395

CENA ZAWIERA: 7/14 noclegów, wyżywienie zgodne z ofertą, transfer z i na lotnisko, ubezpieczenie NW i KL, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa – Lizbona – Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, biletów wstępu do zwie-

dzanych obiektów, lokalnych opłat drogowych, benzyny

UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

EVER CAPARICA **** (BB) - COSTA DA CAPARICA
01.02.17-31.03.17
Ceny za osobę w EUR

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

KOD

01.04.17-10.07.17
20.09.17-31.10.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

EUPTCDC

11.07.17-19.09.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

Osoba w pokoju 2-os
310
550
365
650
440
870
Osoba w pokoju 1-os
570
995
640
1370
790
1360
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosł.
190
290
190
290
190
290
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Lizbona-Warszawa w cenie od 1150 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

INGLATERRA **** (BB) - ESTORIL
Ceny za osobę w EUR

01.01.2017-28.02.2017

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.

7 nocy
525
920

14 nocy
995
1785

Dziecko 3-12 l z 2 dorosłymi

295

535

KOD
01.03-31.05.2017
01.10-31.10.2017
7 nocy
14 nocy
595
1130
1060
2060
330

605

EUPTING

01.06-30.09.2017
7 nocy
810
1495

14 nocy
1560
2935

435

815

Dopłata do HB
230
455
230
455
230
455
CENA ZAWIERA: 7/14 noclegów, wyżywienie zgodne z ofertą, transfer z i na lotnisko, ubezpieczenie NW i KL, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa – Lizbona – Warszawa od 1150 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, biletów wstępu do zwie-

dzanych obiektów, lokalnych opłat drogowych, benzyny

UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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LIZBONA

CITY BREAK - WEEKENDY

REAL PARQUE **** (BB) - LIZBONA
Cena od osoby
w EURO
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dziecko 2-12 l z 2 dorosł.

KOD

01.03-31.03.2017

01.01-28.02.2017

3 noce/4 dni
165
250
105

3 noce/4 dni
155
225
95

01.04-30.06.2017
01.09-31.10.2017
3 noce/4 dni
210
340
125

EULRP

01.07-31.08.2017
3 noce/4 dni
170
260
105

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Rzym-Warszawa w cenie od 1300 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
2. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
3. Opłata lokalna płatna na miejscu 1 euro/osoba/dzień
4. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

KOD

EULEE

EMBAIXADOR *** (BB) - LIZBONA
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os .
Dziecko 3-12 z 2 dorosłymi

01.01.17-31.03.17

01.04.17-31.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

175
250
80

195
295
90

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu
przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

KOD

EULHMP

MIRAPARQUE *** (BB) - LIZBONA
Ceny za osobę w EUR

03.01-23.03.2017

24.03-31.10.2017

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
175
215
Osoba w pokoju 1-os .
250
330
Dziecko 3-12 z 2 dorosłymi
40
40
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu
przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Lizbona-Warszawa

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Lizbona-Warszawa

UWAGI:

UWAGI:

w cenie od 1150 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych,
napiwków, zwiedzania

1.Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych,
obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej
– za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
3. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne
konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku
PeKaO SA
4. Opłata lokalna płatna na miejscu 1 euro/osoba/dzień
5. Opis hotelu
dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie
www.konsorcjum.pl

TWOJE PODRÓŻE 2017®

w cenie od 1300 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych,
napiwków, zwiedzania

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych,
obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej
– za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
3. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne
konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku
PeKaO SA
4. Opłata lokalna płatna na miejscu 1 euro/osoba/dzień
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie
www.konsorcjum.pl
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w y p o c z y n e k m a d e ra /c e n n i k

MADERA

WYPOCZYNEK

DORISOL ESTRELICIA *** (HB) - FUNCHAL
03.01-31.03.2017

Cena od osoby
w EURO

7 nocy

KOD
01.04-03.05.2017
15.05-31.05.2017
01.06-30.06.2017
16.09-31.10.2017

04.05-14.05.2017

14 nocy

7 nocy

14 nocy

7 nocy

MDHEE

01.07-15.09.2017

14 nocy

7 nocy

14 nocy

Osoba w pokoju 2-os.
305
535
570
1070
360
645
365
660
Osoba w pokoju 1-os.
405
730
830
1585
595
1125
615
1160
Dziecko 7-12 l z 2 dorosłymi
170
270
255
440
180
285
190
305
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodne z ofertą, ubezpieczenie NW i KL i bagaż,
opiekę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, opiekę polskojęzycznego rezydenta

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

DORISOL BUGANVILIA *** (BB) - FUNCHAL

KOD

MDDBG

Wyloty z Warszawy
Cena od osoby
w EURO

03.01-31.03.2017

04.0514.05.2017

01.04-03.05.2017
15.05-31.05.2017

01.06-30.06.2017
16.09-31.10.2017

01.07-15.09.2017

7 nocy

14 nocy

7 nocy

7 nocy

14 nocy

7 nocy

14 nocy

7 nocy

14 nocy

Osoba w pokoju 2-os.

240

405

365

285

495

245

410

270

465

Osoba w pokoju 1-os.

330

590

505

420

765

360

645

405

730

Dziecko 7-12 l z 2 dorosł.

155

240

225

185

295

165

250

175

280

125
250
125
125
250
125
250
125
250
Dopłata do 2 posiłków
CENA ZAWIERA: transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodne z ofertą, ubezpieczenie NW i KL i bagaż,
opiekę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, opiekę polskojęzycznego rezydenta

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

FOUR VIEWS OASIS **** (BB) - CANICO
Ceny za osobę w EUR

03.01.17-15.03.17
13.04.17-31.07.17; 01.09.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
325
595
590
1080
170
300
190
380
360
720

KOD

MDFVO

16.03.17-12.04.17
01.08.17-31.08.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
365
680
680
1260
190
340
190
380
360
720

Osoba w pokoju 2-os
Osoba w pokoju 1-os
Dziecko 2-12 z 2 os. dorosł.
Dopłata do 2 posiłków
Dopłata do 3 posiłków
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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FOUR VIEWS BAIA **** (BB) - FUNCHAL
Ceny za osobę w EUR

03.01.17-29.02.17

KOD
01.03.17-12.04.17
01.08.17-31.08.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
390
750
720
1380

MDFVB

13.04.17-31.07.17
01.09.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
320
595
580
1090

7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os
290
550
Osoba w pokoju 1-os
525
980
Dziecko 2-12
145
275
195
395
160
300
z 2 osobami dorosłymi
Dopłata do 2 posiłków
190
380
190
380
190
380
Dopłata do 3 posiłków
360
730
360
730
360
730
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

CALHETA BEACH **** (BB) - CALHETA
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dopłata do 2 posiłków

KOD

01.04.17-30.04.17
01.06.17-31.08.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
360
670
490
870
210
420

MDCHB

01.05.17-31.05.17
01.09.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
325
595
450
795
210
420

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:
1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

RAGA **** (BB) - FUNCHAL
Ceny za osobę w EUR

04.01.17-03.04.17
01.06.17-31.07.17
16.09.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
295
570
550
1020

KOD
01.04.17-10.04.17

MDHHR

11.04.17-31.05.17
01.08.17-15.09.17

7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os
460
840
330
620
Osoba w pokoju 1-os
765
1450
590
1090
Dziecko 2-12 z 2 osobami
150
280
230
420
160
310
dorosłymi
Dopłata do 2 posiłków
160
320
160
320
160
320
Dopłata do 3 posiłków
310
620
310
620
310
620
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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MELIA MADEIRA MARE ***** (BB) - FUNCHAL

KOD

MDMMM

Wyloty z Warszawy
Cena od osoby
w EURO
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dopłata do 2 posiłków

01.11-26.12.2016
04.01-31.03.2017
7 nocy
14 nocy
525
970
920
1765
245

485

01.04-30.04.2017
7 nocy
580
1035

14 nocy
1085
1995

245

485

01.05-15.05.2017
01.08-31.08.2017
7 nocy
14 nocy
625
1170
1120
2165
245

485

16.05-31.07.2017
01.09-31.10.2017
7 nocy
14 nocy
535
995
945
1815
245

485

CENA ZAWIERA: transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodne z ofertą, ubezpieczenie NW i KL i bagaż,

opiekę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, opiekę polskojęzycznego rezydenta

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
2. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
3. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
4. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

PESTANA GRAND ***** (BB) - FUNCHAL
Ceny za osobę w EUR

04.01.17-31.01.17
10.02.17-29.02.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
425
830
670
1280

01.02.17-09.02.17
01.03.17-03.04.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
450
870
780
1490

KOD
11.04.17-10.07.17
22.08.17-31.10.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
510
980
890
1690

MDPGR

04.04.17-10.04.17
11.07.17-21.08.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
590
1160
1070
2070

Osoba w pokoju 2-os
Osoba w pokoju 1-os
Dziecko 2-12 z 2 osobami
20
40
20
40
10
10
10
10
dorosłymi
Dopłata do 2 posiłków
250
500
250
500
280
550
280
550
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
2. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
3. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
4. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

PESTANA CASINO PARK ***** (BB) - FUNCHAL
Cena od osoby
w EURO
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dziecko 3-12 l z 2 dorosłymi
Dopłata do 2 posiłków

01.11-25.12.2016
02.01-19.02.2017
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
450
825
710
1345
85
90
280
555

20.02-09.04.2017; 17.04-30.04.2017
11.05-09.07.2017; 21.08-31.10.2017
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
515
960
845
1615
85
90
280
555

KOD

MDPCPR

10.04-16.04.2017; 01.05-10.05.2017
10.07-20.08.2017
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
610
1150
1030
1990
85
90
280
555

CENA ZAWIERA: transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodne z ofertą, ubezpieczenie NW i KL i bagaż,
opiekę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontrahenta, opiekę polskojęzycznego rezydenta

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Funchal-Warszawa w cenie od 1950 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
2. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
3. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
4. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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CITY BREAK - WEEKENDY

BARCELONA

AUTO HOGAR *** (BB) - BARCELONA
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.

EUCBBAH

KOD

01.01.17-28.02.17

01.03.17-30.04.17; 01.06.17-31.07.17
01.10.17-31.10.17

01.05.17-31.05.17
01.08.17-31.08.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

215

260

280

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą - śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Barcelona-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,

zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
4. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

SAGRADA FAMILIA *** (BB) - BARCELONA
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.

KOD

EUCBBSF

01.01.17-28.02.17

01.03.17-30.04.17; 01.06.17-31.07.17
01.10.17-31.10.17

01.05.17-31.05.17
01.08.17-31.08.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

295

350

370

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Barcelona-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

LLEO *** (BB) - BARCELONA

KOD

EUCBBLL

01.01.17-28.02.17

01.03.17-30.06.17; 01.08.17-31.10.17

01.07.17-31.07.17

Ceny za osobę w EUR

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.

235
470

375
660

320
580

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Barcelona-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. C
 eny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej
dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
4. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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HISZPANIA

c i t y b re a k m a d r y t /c e n n i k

MADRYT

CITY BREAK - WEEKENDY

GANIVET *** (BB) - MADRYT
Ceny za osobę w EUR

KOD

EUMAGNV

01.01.17-27.03.17; 01.07.17-31.08.17

28.03.17-30.06.17; 01.09.17-31.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
200
250
Osoba w pokoju 1-os.
350
395
Osoba w pokoju 3-os.
190
235
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Madryt-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

CATALONIA GRAN VIA **** (BB) - MADRYT

KOD

EUMCGVI

01.01.17-31.10.17

Ceny za osobę w EUR

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
300
Osoba w pokoju 1-os.
460
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Madryt-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

EMPERADOR **** (BB) - MADRYT
Ceny za osobę w EUR

KOD

EUMEMPR

01.01.17-31.03.17
01.07.17-31.08.17

01.04.17-30.06.17

01.09.17-31.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
285
360
310
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Madryt-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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HISZPANIA

c i t y b re a k s e v i l l a /c e n n i k

SEVILLA

CITY BREAK - WEEKENDY

DERBY **** (BB) - SEVILLA
Ceny za osobę w EUR

EUMSEDB

KOD

02.01.17-28.02.17
01.06.17-31.08.17

27.03.17-15.04.17

16.04.17-31.05.17
01.09.17-31.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
230
380
260
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Sevilla-Warszawa w cenie od 1150 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,

zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

INGLATERRA **** (BB) - SEVILLA
Ceny za osobę w EUR

KOD

EUSVING

02.01.17-28.02.17
01.07.17-31.08.17

01.03.17-31.03.17
01.05.17-30.06.17

01.04.17-30.04.17

01.09.17-31.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
270
295
450
355
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Sevilla-Warszawa w cenie od 1150 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,

zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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FRANCJA

c i t y b re a k p a r y ż /c e n n i k

FRANCJA

CITY BREAK - WEEKENDY

PARYŻ

MONDIAL *** (BB) - PARYŻ
Ceny za osobę w EUR

EUFRMO

KOD

01.02.17-28.02.17

01.03.17-20.05.17
01.09.17-14.10.17

21.05.17-16.07.17
15.10.17-31.10.17

17.07.17-31.08.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
250
395
450
310
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. P
 odane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
4. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

VILLA OPERA DROUAT **** (BB) - PARYŻ

KOD

EUPRVOD

Ceny za osobę w EUR

01.02.17-31.03.17
01.07.17-31.08.17

01.04.17-31.05.17

01.06.17-30.06.17
01.09.17-31.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.

390

470

560

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

VILLA LUXEMBURG **** (BB) - PARYŻ
Ceny za osobę w EUR

KOD

21.06.17-04.09.17
05.10.17-31.10.17

01.02.17-20.06.17
05.09.17-04.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

EUFRVL

Osoba w pokoju 2-os.
395
295
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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FRANCJA

c i t y b re a k d i s n e y l a n d /c e n n i k

DISNEYLAND

CITY BREAK - WEEKENDY

EXPLORERS HOTEL AT DISNEYLAND *** (BB) - PARYŻ
Ceny za osobę w EUR

EUFRDY4

KOD

01.02.17-31.03.17

01.04.17-31.08.17
15.10.17-31.10.17

01.09.17-14.10.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
260
350
295
Osoba w pokoju 3-os.
195
260
225
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania, wstępu do Disneylandu – na zapytanie

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

DREAM CASTLE **** (BB) - PARYŻ
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 3-os.

EUFRDY2

KOD

02.01.17-19.03.17

01.04.17-30.06.17
15.10.17-31.10.17

01.07.17-31.08.17

01.09.17-14.09.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

295
215

450
325

490
350

365
270

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania, wstępu do Disneylandu – na zapytanie

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Obowiązuje opłata klimatyczna płatna na miejscu
3. N
 iniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
4. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

MAGIC CIRCUS AT DISNEYLAND RESORT**** (BB) - PARYŻ
Ceny za osobę w EUR

KOD

EUFRDY

02.01.17-19.03.17

01.04.17-31.07.17
15.10.17-31.10.17

01.09.17-14.09.17

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

3 noce/4 dni

Osoba w pokoju 2-os.
295
450
365
Osoba w pokoju 3-os.
215
325
270
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 3 noce, wyżywienie zgodnie z ofertą- śniadania, ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków,
zwiedzania, wstępu do Disneylandu – na zapytanie

UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Niniejsza oferta wymaga potwierdzenia po dokonaniu wpłaty zaliczki. Organizator potwierdza lub anuluje założoną rezerwację w ciągu 48 h (tylko w
dni robocze pon-pt 10-18). W przypadku braku potwierdzenia ze strony organizatora zwrot 100% wpłaty. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej
taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w
innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wylotu z portów lokalnych w całej Polsce - na zapytanie
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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FRANCJA

w y p o c z y n e k l a z u ro w e w y b r ze że /c e n n i k

FRANCJA

WYPOCZYNEK

LAZUROWE WYBRZEŻE
NICEA *** (BB) - NICEA
Ceny za osobę w EUR

KOD

EUFRHNI

KOD

LA VILLA VICTORIA *** (BB) - NICEA

01.02.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
670
1090

14 nocy/15 dni
1295
1950

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu

przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Nicea-Warszawa w

EUFRNIV

Ceny za osobę w EUR

01.04.17-31.10.17
7 nocy/8 dni
850
1255

14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
1650
Osoba w pokoju 1-os.
2285
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu

przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Nicea-Warszawa
w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych,
napiwków

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju
2-os. zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych,
obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej
– za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
3. M
 ożliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne
konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku
PeKaO SA
5. Opis hotelu
dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie
www.konsorcjum.pl

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju
2-os. zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych,
obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej
– za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
3. M
 ożliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 %
kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne
konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku
PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie
www.konsorcjum.pl

UWAGI:

UWAGI:

GOUNOD BOUTIQUE *** (BB) - NICEA
Ceny za osobę w EUR

03.04.17-21.05.17
19.09.17-19.10.17
12nocy
7nocy
/8 dni
/13 dni
595
1130
990
1960

KOD

EUFRNIG

22.05.17-21.07.17

22.07.17-20.08.17

21.08.17-19.09.17

20.10.17-31.10.17

7nocy
/8 dni
895
1610

7nocy
/8 dni
790
1380

7nocy
/8 dni
680
1160

7nocy
/8 dni
530
900

12nocy
/13 dni
1735
3190

12nocy
/13 dni
1495
2690

12nocy
/13 dni
1280
2260

12nocy
/13 dni
990
1690

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Nicea-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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w y p o c z y n e k l a z u ro w e w y b r ze że /c e n n i k

WEST END **** (BB) - NICEA
Ceny za osobę w EUR

KOD

01.10.17-31.10.17
7 nocy/8 dni

01.04.16-05.05.16

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

EUFRNIW

06.05.16-30.09.16

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

Osoba w pokoju 2-os.
820
1595
590
1180
995
1950
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Nicea-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

MERIDIEN NICE**** (BB) - NICEA
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.

KOD

01.04.17-20.06.17
01.09.17-31.10.17

EUFRNIM

21.06.17-31.08.17

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

850

1650

1350

2595

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Nicea-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

ELINGTON**** (BB) - NICEA
Ceny za osobę w EUR

KOD

17.02.17-03.04.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

04.04.17-03.07.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

EUFRNIE

04.07.17-13.09.17
7 nocy/8 dni

14 nocy/15 dni

Osoba w pokoju 2-os
625
1140
870
1605
985
1835
Osoba w pokoju 1-os
1145
2115
1640
3080
1880
3555
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Nicea-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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FRANCJA/ GRECJA wypoczynek lazurowe wybrzeże/city break ateny/cennik
UNIVERS **** (BB) - CANNES
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.

KOD

11.04.17-14.06.17
10.09.17-26.10.17
7 nocy/8 dni
14 nocy/15 dni
790
1370
1535
2640

EUFRCAV

15.06.17-08.09.17
7 nocy/8 dni
870
1665

14 nocy/15 dni
1530
2920

CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż
CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Nicea-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os. zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

GARDEN BEACH HOTEL **** (BW) - JUAN LES PINS

KOD

EUFRJLP

01.05.17-31.10.17

Ceny za osobę w EUR

7 nocy/8 dni
1495
2985

14 nocy/15 dni
Osoba w pokoju 2-os.
2990
Osoba w pokoju 1-os.
5575
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Warszawa-Nicea-Warszawa w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os. zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

GRECJA

CITY BREAK - WEEKENDY

ATENY

KOD

EUGRWE

WEEKEND W ATENACH – WERSJA NA BOGATO + BB
Ceny za osobę w EUR

01.01.17-31.10.17
3 dni/2 noce
320
295

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 3-os.
CENA ZAWIERA: transfer z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko,

2 noce w hotelu ze śniadaniami, wycieczka Ateny nocą z kolacją, wycieczka po Atenach z anglojęzycznym przewodnikiem, bilety wstępu na
Akropol, transfer w czasie zwiedzania, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Ateny-Warszawa od 980 zł/
osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków
UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych,
obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej
– za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
3. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne
konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku
PeKaO SA
4. O
 pis hotelu
dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie
www.konsorcjum.pl
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KOD

EUGRWB

WEEKEND W ATENACH – WERSJA DLA OSZCZĘDNYCH + BB
Ceny za osobę w EUR
Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 3-os.

01.01.17-31.10.17
3 dni/2 noce
170
140

CENA ZAWIERA: 2 noce w hotelu ze śniadaniami, 24-godzinny bilet na
autobus hop-on – Hop off, bilet na metro na powrót na lotnisko, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i
chorób przewlekłych, bagaż.
CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Ateny-Warszawa od 980 zł/
osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków
UWAGI:

1. Możliwość wynajęcia przewodnika - na zapytanie
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych,
obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej
– za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji
klienta. Wylot możliwy jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu
lotniczego, również zagranicznego
3. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne
konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku
PeKaO SA
4. O
 pis hotelu
dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie
www.konsorcjum.pl

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

Pełna oferta na KONSORCJUM.PL

CYPR

w y p o c z y n e k c y p r/c e n n i k

CYPR

ALOE **** (BB) - PAFOS
Ceny za osobę w EUR

WYPOCZYNEK
KOD

Wyloty w środy i niedziele
01.04.17-30.04.17
01.06.17-20.07.17
01.05.17-31.05.17
8 dni/7 nocy 15 dni/14 nocy 8 dni/7 nocy 15 dni/14 nocy
410
780
445
850
610
1155
645
1225
345
625
375
675
115
210
115
210
140
280
140
280
280
560
280
560

21.07.17-14.10.17

EUCYAH

15.10.17-31.10.17

8 dni/7 nocy 15 dni/14 nocy 8 dni/7 nocy 15 dni/14 nocy
Osoba w pokoju 2-os.
410
780
445
850
Osoba w pokoju 1-os.
610
1155
645
1225
3-cia osoba w pokoju 2-os.
345
625
375
675
Dziecko 3-12 z 2 os. dorosł. w pok.
115
210
115
210
Dopłata do 2 posiłków
140
280
140
280
Dopłata do 3 posiłków
280
560
280
560
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Pafos-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

CORAL BEACH HOTEL & RESORT ***** (BB) - PAFOS
Ceny za osobę w EUR

01.05.17-31.05.17

Wyloty w środy i niedziele
01.06.17-12.07.17
22.08.17-09.09.17
8 dni/7 nocy
15 dni/14 nocy
695
1360
995
1960
16
25
90
180
310
620

KOD

13.07.17-21.08.17

EUCYCB

10.09.17-31.10.17

8 dni/7 nocy
15 dni/14 nocy
8 dni/7 nocy
15 dni/14 nocy
8 dni/7 nocy
15 dni/14 nocy
Osoba w pokoju 2-os.
680
1290
840
1630
870
1690
Osoba w pokoju 1-os.
980
1890
1140
2230
1170
2290
Dziecko 2-12 lat z 2 os.
16
25
16
25
16
25
Dopłata do 2 posiłków
90
180
90
180
90
180
Dopłata do AI
310
620
310
620
310
620
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Pafos-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

ALMYRA ***** (BB) - PAFOS

KOD

EUCYHA

Wyloty w środy i niedziele
Ceny za osobę w EUR

08.04.17-02.07.17
8 dni/ 7 nocy
845
60
290
580

15 dni/ 14 nocy
1640
65
580
1155

03.07.17-31.07.17; 01.09.17-31.10.17
8 dni/ 7 nocy
890
60
290
580

15 dni/ 14 nocy
1730
65
580
1155

01.08.17-31.08.17
8 dni/ 7 nocy
990
60
290
580

15 dni/ 14 nocy
Osoba w pokoju 2-os
1920
Dziecko 3-12 z 2 os. dorosł. w pok.
65
Dopłata do 2 posiłków
580
Dopłata do 3 posiłków
1155
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Pafos-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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CYPR

w y p o c z y n e k c y p r/c e n n i k

ELISIUM***** (BB) - PAFOS
Ceny za osobę w EUR

Wyloty w środy i niedziele
01.05.17-18.07.17
01.04.17-30.04.17
19.10.17-31.10-17
8 dni/ 7 nocy

EUCYPEL

KOD

15 dni/ 14 nocy

8 dni/ 7 nocy

15 dni/ 14 nocy

19.07.17-18.10.17
8 dni/ 7 nocy

15 dni/ 14 nocy

Osoba w pokoju 2-os.
850
1650
1090
2120
1190
2325
Osoba w pokoju 1-os.
1320
2590
1690
3360
1860
3670
Dziecko 3-12
295
540
370
680
395
760
z 2 osobami dorosłymi w pokoju
Dopłata do 2 posiłków
250
500
250
500
250
500
Dopłata do 3 posiłków
520
1030
520
1030
520
1030
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Pafos-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest w
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

CYPROTEL CYPRIA MARIS ****
Ceny za osobę w EUR

(ALL) - PAFOS - HOTEL TYLKO DLA DOROSŁYCH

01.05.17-15.07.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
850
1240
1090
2130
125
250

Wyloty w środy i niedziele
16.07.17-31.08.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
910
1780
1160
2270
125
250

01.09.17-20.10.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
975
1890
1220
2390
125
250

KOD

EUCYRC

21.10.17-31.10.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
830
1590
1070
2095
125
250

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dopłata do widoku na morze
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Pafos-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2.. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej
taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy
jest w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

LEDRA BEACH HOTEL**** (ALL) - PAFOS
Ceny za osobę w EUR

Wyloty w środy i niedziele
01.04-30.04.17
01.05-30.06.17
16.10-31.10.17
01.10-15.10.17
15 dni
8 dni
15 dni
8 dni
/ 7 nocy
/ 14 nocy
/ 7 nocy
/ 14 nocy
685
1320
745
1445
1025
1975
1085
2095
520
970
560
1055
115
210
115
210

KOD
01.07-31.07.17
01.09-30.09.17
8 dni
15 dni
/ 7 nocy
/ 14 nocy
840
1635
1225
2380
630
1190
115
210

EUCYRC

01.08-31.08.17
8 dni
/7 nocy
930
1355
690
115

15 dni
/14 nocy
1810
2640
1310
210

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
3 osoba w pokoju 2-os.
Dziecko 2-12 lat z 2 os.
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Pafos-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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PIONEER BEACH HOTEL **** (BB) - PAFOS
Ceny za osobę w EUR

01.05.17-20.07.17
14 nocy
7 nocy
/8 dni
/15 dni
880
1485
1320
2200

Wyloty w środy i niedziele
21.07.17-31.08.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
925
1585
1375
2290

KOD
01.09.17-20.10.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
980
1695
1420
2390

EUCYPB

21.10.17-31.10.17
7 nocy
14 nocy
/8 dni
/15 dni
780
1280
1220
1990

Osoba w pokoju 2-os.
Osoba w pokoju 1-os.
Dziecko 3-12 z 2 osobami
690
1130
735
1190
770
1265
625
990
dorosłymi w pokoju
Dopłata do 2 posiłków
110
220
110
220
110
220
110
220
Dopłata do 3 posiłków
200
400
200
400
200
400
200
400
CENA ZAWIERA: transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczę-

śliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Pafos-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

ST. GEORGE **** (BB) - PAFOS

KOD

EUCYSG

Wyloty w środy i niedziele
Ceny za osobę w EUR

01.04.17-30.04.17
8 dni/7 nocy

01.05.17-15.07.17; 16.10.17-31.10.17

15 dni/14 nocy

8 dni/7 nocy

8 dni/7 nocy

16.07.17-15.10.17
15 dni/14 nocy

8 dni/7 nocy

Osoba w pokoju 2-os.
510
975
620
1185
650
1255
Osoba w pokoju 1-os.
770
1490
880
1710
920
1780
Dziecko 3-12 z 2 osobami
290
520
340
625
350
660
dorosłymi w pokoju
Dopłata do 2 posiłków
190
385
190
385
190
385
Dopłata do 3 posiłków
260
525
260
525
260
525
Dopłata do All Inclusive
400
800
400
800
400
800
CENA ZAWIERA : transfer z i na lotnisko, zakwaterowanie w hotelu przez 7/14 nocy, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu na trasie Kraków-Pafos-Kraków w cenie od 990 zł/osoba, dodatkowych posiłków, wydatków własnych, napiwków
UWAGI:

1. Dziecko w wieku 2-12 lat z 2 osób dorosłych oraz 3 osoba w pokoju 2-os zakwaterowana jest na dostawce.
2. Podane ceny skalkulowane są dla najniższej taryfy biletów lotniczych, obowiązującej w okresie ważności cennika. W przypadku niedostępności tej taryfy istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wylot możliwy jest
w dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, również zagranicznego
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2% kosztu imprezy.
4. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
5. Opis hotelu dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

CORAL THALASSA BOUTIQUE HOTEL & SPA *****

KOD

EUCYTB

WYCENA DOSTĘPNA NA ZAPYTANIE
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ISLANDIA

f l y & d r i ve /re j s y/c e n n i k

ISLANDIA

WYCIECZKI FLY & DRIVE

FLY & DRIVE DOOKOŁA ISLANDII + BB
01.04-30.04.17
01.10-31.10.17
8 dni/7 nocy
1190

Ceny za osobę w EUR

KOD

01.05-24.05.17
01.09-30.09.17
8 dni/7 nocy
1295

25.05-20.06.17

ISDIS

21.06-31.08.17

8 dni/7 nocy
8 dni/7 nocy
Osoba w pokoju 2-os
1630
1790
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie w hotelu przez 8 nocy, śniadania, wynajęte auto kat. B bez limitu kilometrów, ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-

wych wypadków, kosztów leczenia i chorób przewlekłych, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: przelotu Warszawa-Rejkiawik-Warszawa od 1990 zł/osoba, wydatków własnych, dodatkowych posiłków, benzyny, depozytu w wysokości na paliwo – zwrotny przy oddawaniu auta
UWAGI:

1. Do odbioru auta konieczna jest karta kredytowa
2. Samochody wypożycza się na czas 24 godzin, jeśli klient chce zatrzymać samochód na kilka dodatkowych godzin, musi wnieść dodatkową opłatę.
3. C
 ena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą
4. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,2 % kosztu imprezy.
5. Istnieje możliwość płatności zarówno w PLN jak i EUR (na oddzielne konto walutowe Konsorcjum PBP). Kurs EUR rozliczany na dzień pełnej wpłaty wg
aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA
6. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl

REJSY
ALL INCLUSIVE

REPLM

KOD

LEGENDY MORZA ŚRÓDZIEMNEGO
– WYPŁYNIĘCIE Z MALAGI

KOD

REPLM

LEGENDY MORZA ŚRÓDZIEMNEGO
– Z ALICANTE

Terminy

08.10-15.10.2017; 15.10-22.10.2017
22.10-29.10.2017; 29.10-05.11.2017
05.11-12.11.2017; 12.11-19.11.2017

Terminy

09.10-16.10.2017; 16.10-23.10.2017
23.10-30.10.2017; 30.10-06.11.2017
06.11-13.11.2017; 13.11-20.11.2017

Kabina

Cena za osobę

Kabina

Cena za osobę

Wewnętrzna

790 EUR

Wewnętrzna

790 EUR

Wewnętrzna Superior

940 EUR

Wewnętrzna Superior

940 EUR

Zewnętrzna

1095 EUR

Zewnętrzna

1095 EUR

Zewnętrzna Superior

1250 EUR

Zewnętrzna Superior

1250 EUR

Junior Suite z balkonem

1800 EUR

Junior Suite z balkonem

1800 EUR

Royal Suite z balkonem

2210 EUR

Royal Suite z balkonem

2210 EUR

Cena zawiera: rejs statkiem zgodnie z programem, zakwaterowanie

Cena zawiera: rejs statkiem zgodnie z programem, zakwaterowanie

w wybranej kabinie, podczas rejsu pełne wyżywienie, usługi profesjonalnych, anglojęzycznych przewodników i załogi na statku, sprzęt sportowo-rekreacyjny, basen, udział we wszystkich imprezach na statku
(przedstawienia, animacje, koncerty, kino), ubezpieczenie KL, NW, choroby przewlekłe, bagaż.

w wybranej kabinie, podczas rejsu pełne wyżywienie, usługi profesjonalnych, anglojęzycznych przewodników i załogi na statku, sprzęt sportowo-rekreacyjny, basen, udział we wszystkich imprezach na statku
(przedstawienia, animacje, koncerty, kino), ubezpieczenie KL, NW, choroby przewlekłe, bagaż.

okrętowania/ z miejsca wyokrętowania, ewentualnych transferów i noclegów przed/po rejsie, opłat portowych 190 EUR/os., napiwków ( 72EUR/
os.), wydatków własnych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (2,5%
ceny imprezy), 24h serwisu kabinowego, wycieczek fakultatywnych, korzystania z punktów usługowych na statku (pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej, Internet).

okrętowania/ z miejsca wyokrętowania, ewentualnych transferów i noclegów przed/po rejsie, opłat portowych 190 EUR/os., napiwków ( 72EUR/
os.), wydatków własnych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (2,5%
ceny imprezy), 24h serwisu kabinowego, wycieczek fakultatywnych, korzystania z punktów usługowych na statku (pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej, Internet).

Cena nie zawiera: biletu lotniczego lub autokarowego na miejsce za-

Uwagi: Ceny imprezy mogą się różnić w zależności od dostępności imprezy

DZIKA SZKOCJA I ISLANDIA
BRAK TERMINÓW W ROKU 2017
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Cena nie zawiera: biletu lotniczego lub autokarowego na miejsce za-

Uwagi: Ceny imprezy mogą się różnić w zależności od dostępności imprezy

W POSZUKIWANIU ISLANDZKICH ELFÓW (10 DNI)
BRAK TERMINÓW W ROKU 2017

Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

Pełna oferta na KONSORCJUM.PL

ISLANDIA

re j s y/c e n n i k

ŚRÓDZIEMNOMORSKA BRYZA – WYPŁYNIĘCIE Z BARCELONY
Terminy

16.04-23.04.2017; 23.04-30.04.2017
30.04-07.05.2017; 07.05-14.05.2017
14.05-21.05.2017; 21.05-28.05.2017
28.05-04.06.2017; 04.06-11.06.2017
11.06-18.06.2017; 18.06-25.06.2017
25.06-02.07.2017

Kabina
Wewnętrzna
Wewnętrzna Superior
Zewnętrzna
Zewnętrzna Superior
Junior Suite z balkonem
Grand Suite z balkonem
Suite Deluxe z balkonem
Royal Suite z balkonem

Cena za osobę
905 EUR
1055 EUR
1250 EUR
1515 EUR
1670 EUR
1850 EUR
1990 EUR
2350 EUR

19.03-26.03.2017; 03.10-10.10.2017
10.10-17.10.2017; 17.10-24.10.2017
24.10-31.10.2017

ALL INCLUSIVE
KOD REPSB

02.07-09.07.2017; 16.07-23.07.2017
23.07-30.072017; 30.07-06.08.2017
06.08-13.08.2017; 13.08-20.08.2017
20.08-27.08.2017; 27.08-.03.09.2017

Cena za osobę
Cena za osobę
1200 EUR
1600 EUR
1390 EUR
1850 EUR
1590 EUR
2095 EUR
1890 EUR
2495 EUR
2200 EUR
3180 EUR
2390 EUR
3285 EUR
2500 EUR
3750 EUR
2800 EUR
3900 EUR
Dzieci 0.5 – 2 lata – bezpłatnie
Dzieci 2 – 17 lat – 70 % zniżki na rejs w niskim i średnim sezonie, 50% zniżki w sezonie wysokim
3 i 4 osoba w kabinie – 45% zniżki na rejs w niskim i średnim sezonie, 30% zniżki w sezonie wysokim

Cena zawiera: rejs statkiem zgodnie z programem, zakwaterowanie w wybranej kabinie, podczas rejsu pełne wyżywienie, usługi profesjonalnych, anglojęzycznych przewodników i załogi na statku, sprzęt sportowo-rekreacyjny, basen, udział we wszystkich imprezach na statku (przedstawienia, animacje,
koncerty, kino), ubezpieczenie KL, NW, choroby przewlekłe, bagaż.

Cena nie zawiera: biletu lotniczego lub autokarowego na miejsce zaokrętowania/ z miejsca wyokrętowania, ewentualnych transferów i noclegów przed/
po rejsie, opłat portowych 190 EUR/os., napiwków ( 72EUR/os.), wydatków własnych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (2,5% ceny imprezy), 24h
serwisu kabinowego, wycieczek fakultatywnych, korzystania z punktów usługowych na statku (pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej,
Internet).
Uwagi: Ceny imprezy mogą się różnić w zależności od dostępności imprezy

LODOWA KRAINA
28.08-11.09.2017
Kabina
Triple Classic
Main Deck Suite
Classic Suite
Superior Suite
Deluxe Suite
Premium Suite
Owner’s Suite

Cena za osobę
7 495 USD
10 295 USD
11 195 USD
12 995 USD
12 995 USD
13 995 USD
18 995 USD

Cena zawiera: rejs statkiem Sea Spirit zgodnie z programem, podczas rejsu pełne wyżywienie, usługi profesjonalnych, anglojęzycznych przewodników i
załogi na statku, ubezpiecznie KL 30000 USD, NW 15000 PLN, choroby przewlekłe, bagaż 1000 PLN

Cena nie zawiera: biletu lotniczego na miejsce zaokrętowania/ z miejsca wyokrętowania, napiwków (ok 130 USD/os.), wydatków własnych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3,2 % ceny imprezy),
Uwagi:

1. Cena podana jest w USD za osobę
2. Realizacja opisanego programu uzależniona jest od warunków pogodowych. Ostateczną decyzję o przebiegu rejsu podejmuje kierownik wyprawy i kapitan statku w zależności od panujących warunków atmosferycznych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów. Wynikające z ich decyzji zmiany
nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników wyprawy.
3. Na napiwki sugerujemy przeznaczyć ok. 100 USD/os.
4. Zaliczka przy rezerwacji = koszt przelotu + 30% kosztu świadczeń. Pozostała kwota na 90 dni przed wylotem.
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CZECHY

w y c i e c z k i o b j a z d o w e /c e n n i k

CZECHY
CZECHY I ZIEMIA KŁODZKA
29.04.17-03.05.17
03.06.17-07.06.17
01.07.17-05.07.17
22.07.17-26.07.17

790 zł
750 zł
750 zł
750 zł

WYCIECZKI OBJAZDOWE
KOD

12.08.17-16.08.17
26.08.17-30.08.17
16.09.17-20.09.17
14.10.17-18.10.17

CZZIK

790 zł
750 zł
750 zł
750 zł

CENA ZAWIERA: transport klimatyzowanym autokarem na całej trasie, zakwaterowanie w hotelach 2* (lokalny standard) – 4 noclegi, wyżywienie zgodnie
z programem – 4 śniadania, opiekę polskiego pilota-tłumacza, materiały informacyjne (mini przewodnik), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków, kosztów leczenia, chorób przewlekłych i bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: obligatoryjnych kosztów programowych płatnych u pilota - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych około 1400 CZK/osoba + 60 zł/osoba; dodatkowych posiłków, napiwków dla kierowców i lokalnych przewodników, wydatków własnych.

UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
2. Cena dotyczy osoby w pokoju 2-osobowym. Możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego 130 zł
3. Dopłata do obiadokolacji 150 zł/osoba
3. Możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 2,5% kosztu imprezy
4. K
 urs EUR przyjęty do kalkulacji 4,3 zł. Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wg aktualnej tabeli kursów sprzedaży obcych walut Banku PeKaO SA.
5. Oferta skalkulowana przy grupie minimum 40 osób
6. Program imprezy dostępny w katalogu EUROPA oraz na stronie www.konsorcjum.pl
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NASZE KATALOGI
ISSN 1429-3145

TWOJE PODRÓŻE

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA

TWOJE PODRÓŻE

południowa i środkowa

ISSN 1429-3145

ameryka

ameryka

północna

POSTAW NA SPRAWDZONYCH, DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH ®

POSTAW NA SPRAWDZONYCH, DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH ®

MEKSYK

KOSTARYKA

PANAMA

BELIZE

BRAZYLIA

ARGENTYNA

PERU

WENEZUELA

EKWADOR

Ko n s o rc j u m . p l

usa z hawajami i alaską kanada
wycieczki objazdowe fly & drive pakiety miejskie hotele rejsy atrakcje
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42 642333
555
6 333
555 22
22 622
622 82829696

Łódź, ul. Piotrkowska 92
Łódź, ul. Piotrkowska 92
tel./fax:
42 639 80 47,tel./fax:
42 639 80 48
biuro@konsorcjum.com.pl
42 639 80 47, 42 639 80 48

biuro@konsorcjum.com.pl
Warszawa,
ul. Koszykowa
53 53
Warszawa,
ul. Koszykowa
tel./fax:
tel./fax:
22 622 82 96, 22 622 64 26
22 622 82 96, 22 622 64 26
biurowaw@konsorcjum.com.pl

biurowaw@konsorcjum.com.pl
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