
SZCZĘŚLIWE SIÓDEMKI
KRETA

Wylot z Warszawy 07,14.05.2011
 

Bali Paradise Beach Club 
SPA 4  *

7 dni / all inclusive

 2517 zł/1. osoba 

              777  zł/2. osoba
Ceny zawierają: bilet lotniczy na przelot w obie strony, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
zakwaterowanie w wybranym hotelu, wyżywienie all inclusive, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 
ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagażu oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych, opłatę 
paliwową i lotniskową,  podatek VAT.
Ceny nie zawierają: kosztów wycieczek fakultatywnych,  napiwków.

ZAPRASZAMY!!!



SZCZĘŚLIWE SIÓDEMKI
KRETA

Wylot z Warszawy 07,14.05.2011
 

Santa Marina Beach 4*
7 dni / all inclusive

 2117  zł/1. osoba 

              777  zł/2. osoba
Ceny zawierają: bilet lotniczy na przelot w obie strony, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
zakwaterowanie w wybranym hotelu, wyżywienie all inclusive, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 
ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagażu oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych, opłatę 
paliwową i lotniskową,  podatek VAT.
Ceny nie zawierają: kosztów wycieczek fakultatywnych,  napiwków.

ZAPRASZAMY!!!



SZCZĘŚLIWE SIÓDEMKI
MAJORKA

Wylot z Warszawy 07,14.05.2011
 

Hi Panoramic 3*
7 dni / FB+

 1977 zł/1. osoba 

              777  zł/2. osoba
Ceny zawierają: bilet lotniczy na przelot w obie strony, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
zakwaterowanie w wybranym hotelu, wyżywienie FB+, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 
ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagażu oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych, opłatę 
paliwową i lotniskową,  podatek VAT.
Ceny nie zawierają: kosztów wycieczek fakultatywnych,  napiwków.

ZAPRASZAMY!!!



SZCZĘŚLIWE SIÓDEMKI
MAJORKA

Wylot z Warszawy 07.05.2011
 

Marina Barracuda  3*
7 dni / all inclusive

 2097 zł/1. osoba 

              777  zł/2. osoba
Ceny zawierają: bilet lotniczy na przelot w obie strony, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
zakwaterowanie w wybranym hotelu, wyżywienie all inclusive, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 
ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagażu oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych, opłatę 
paliwową i lotniskową,  podatek VAT.
Ceny nie zawierają: kosztów wycieczek fakultatywnych,  napiwków.

ZAPRASZAMY!!!



SZCZĘŚLIWE SIÓDEMKI
RODOS

Wylot z Warszawy 07, 21.05.2011
 

Belair Beach 4*
7 dni / all inclusive

 2137 zł/1. osoba 

              777  zł/2. osoba
Ceny zawierają: bilet lotniczy na przelot w obie strony, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
zakwaterowanie w wybranym hotelu, wyżywienie all inclusive, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 
ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagażu oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych, opłatę 
paliwową i lotniskową,  podatek VAT.
Ceny nie zawierają: kosztów wycieczek fakultatywnych,  napiwków.

ZAPRASZAMY!!!



SZCZĘŚLIWE SIÓDEMKI
MALAGA

Wylot z Warszawy 14.05.2011
 

Rincon Andaluz 4*
7 dni / HB

 2617 zł/1. osoba 

              777  zł/2. osoba
Ceny zawierają: bilet lotniczy na przelot w obie strony, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
zakwaterowanie w wybranym hotelu, wyżywienie HB, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 
ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagażu oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych, opłatę 
paliwową i lotniskową,  podatek VAT.
Ceny nie zawierają: kosztów wycieczek fakultatywnych,  napiwków.

ZAPRASZAMY!!!



SZCZĘŚLIWE SIÓDEMKI
KRETA

Wylot z Warszawy 07,14.05.2011
 

Sitia Beach 5*
7 dni / all inclusive

2177 zł/1. osoba 

              777 zł/2. osoba
Ceny zawierają: bilet lotniczy na przelot w obie strony, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
zakwaterowanie w wybranym hotelu, wyżywienie all inclusive, opiekę polskojęzycznego rezydenta, 
ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagażu oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych, opłatę 
paliwową i lotniskową,  podatek VAT.
Ceny nie zawierają: kosztów wycieczek fakultatywnych,  napiwków.

ZAPRASZAMY!!!


