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DOT. PROMOCJI:
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TERMIN PROMOCJI:
OFERTA:

ITAKI świat nadal jest piękny!
P900/D900
01.05.2021 - 31.05.2021
LATO 2021

PAKIET 21 na LATO 21 TYLKO DO 31 MAJA
Multi Zmiana 21

Multi Zmiana 21
Płatność 21
Rezygnacja 21

nielimitowane zmiany rezerwacji do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. W tym okresie można zmienić termin wyjazdu, długość
(za wyjątkiem skrócenia pobytu), kierunek, hotel, typ pokoju, a także lotnisko wylotowe na dowolną inną ofertę.
Cena rezerwacji po zmianie nie może być tańsza o więcej niż 10% od wartości pierwotnej umowy z zachowaniem
tej samej ilości uczestników. W przypadku zmiany na ofertę tańszą o więcej niż 10% od wartości pierwotnej
umowy, różnica w cenie zostanie wyrównana tak, aby nie przekraczała 10% ceny pierwotnej rezerwacji. Zmiany
dokonywane są na warunkach cenowych obowiązujących w dniu dokonania zmiany, w przypadku powrotu
d o p a r a m e t ró w re z e r w a c j i s p r z e d z m i a n y d o ko n a n e j n a w a r u n k a c h M U LT I Z M I A N Y 2 1 o b o w i ą z u j ą
p i e r w o t n e w a r u n k i c e n o w e s p r z e d t e j z m i a n y . M U LT I Z M I A N A 2 1 d o t y c z y o f e r t L AT O 2 0 2 1
w ramach sezonu LATO 2021, nie obowiązuje w przypadku imprez realizowanych przelotem rejsowym
(nie czarterowym) i low costem oraz pakietów dynamicznych - zmian można dokonywać wyłącznie w obrębie imprez
turystycznych opartych o przelot czarterowy lub autokar (z imprezy opartej o samolot czarterowy można dokonać zmiany
na inną imprezę opartą o samolot czarterowy i analogicznie w przypadku zmiany imprezy opartej o autokar, z dodatkową
możliwością zmiany z imprezy opartej o autokar na imprezę opartą o samolot czarterowy).

Płatność 21
Pełną należność za imprezę, z potrąceniem dokonanej przedpłaty, należy wpłacić na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Rezygnacja 21

PLUS

W przypadku rezygnacji na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy obciążenie z tego tytułu wyniesie tylko do 10%* ceny imprezy
nawet jeżeli koszty faktyczne będą wyższe niż 10%.
*- obowiązuje wyłącznie dla imprez turystycznych opartych o przelot czarterowy lub autokar z wyłączeniem pakietów
dynamicznych

REGULAMIN PROMOCJI

Nowe ceny hoteli i wycieczek
Zaliczka 15%
Zniżki dla dzieci:
50% zniżki dla dziecka w wybranych hotelach
dla pierwszych 1100 dzieciaków bilet do ENERGYLANDII za 1 PLN

Gwarancja bezkosztowej zmiany na inny termin w przypadku
kwarantanny lub zachorowania na COVID-19 - 139 PLN/os.*
*zawiera prowizję zgodnie z podpisaną umową agencyjną.

1. Promocja obowiązuje dla ofert LATO 2021 oznaczonych w systemach rezerwacyjnych i na www.itaka.pl promocją „ITAKI świat nadal
jest piękny!”.
2. Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie promocji.
3. Promocja „ITAKI świat nadal jest piękny!” nie łączy się z innymi promocjami i bonifikatami.
4. Zniżki promocyjnej nie otrzymują dzieci i osoby dorosłe na dostawkach, które korzystają z oferty „świadczenia hotelowe gratis”.
5. Zniżka liczona jest od cen podstawowych zawartych w tabeli cenowej bez ewentualnych dopłat.
6. Imprezy realizowane na zamówienie nie podlegają promocji.

50% ZNIŻKI DLA DZIECKA W WYBRANYCH HOTELACH
7. Promocja „dzieci 50% zniżki” dotyczy hoteli ze stałą ceną dla dziecka.
8. Cena dla dzieci do wieku określonego przez hotel, zawiera tylko przelot i opłaty dodatkowe (lotniskową, transportową, Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy, dopłatę za wylot z portu lokalnego).
9. Cena przelotu może się różnić zależnie od terminu. Cenę przelotu dla dzieci, w ofertach promocyjnych, obniżyliśmy o połowę.

SPIS TREŚCI

mi ejs ce na no tat ki

Wczasy
ALBANIA

Hotel Grand Blue Fafa
Hotel Fafa Premium

BUŁGARIA

Hotel Wela
Hotel Meliá Sunny Beach
Hotel Topola Skies Resort & Aquapark

Wycieczki
12
14

WŁOCHY

20
22
24

FRANCJA

KRETA
Hotel Sirios Village
Hotel Petra Mare
KOS
Hotel Gaia Royal
RODOS
Hotel Esperides Beach Family Resort
ZAKYNTHOS
Hotel Golden Coast Family Resort

30
32
34
36
38
40

Bajkowy weekend
Kraina bajki i baśni
Wakacje w Paryżu

50

CZECHY

WYSPY KANARYJSKIE

Ahoj, Kreciku!

FUERTEVENTURA
Hotel Fuerteventura Princess

52

GRAN CANARIA
Hotel Abora Interclub Atlantic

54

LA PALMA
Hotel La Palma & Teneguía Princess Vital & Fitness

56

TENERYFA
Hotel Allegro Isora

58

EGIPT

42

HURGHADA
Hotel Titanic Beach Spa & Aqua Park

48

MARSA ALAM
Hotel Malikia Resort Abu Dabbab
Hotel Royal Tulip Beach Resort

HISZPANIA

COSTA DE LA LUZ
Hotel Barceló Punta Umbria Beach Resort

MAJORKA

Hotel Barceló Ponent Playa

GRECJA

KORFU
Hotel Mareblue Beach
Hotel Messonghi Beach Holiday Resort

Italia nie tylko w miniaturze
Szalone wakacje

WIELKA BRYTANIA
Zaczarowany Londyn

TURCJA

RIWIERA TURECKA
Hotel Serra Palace (ex. LTI Serra Resort)
Hotel Club Kastalia
Hotel Fun & Sun Club Di Finica

74
76
78

KUSADASI
Hotel Pine Bay

80

WŁOCHY
64
66
68

KALABRIA
Hotel Santa Caterina Village Resort & Spa

88

SARDYNIA
Hotel Casteldoria Mare

90

DANIA NIEMCY

Legoland, czyli baw się dobrze

POLSKA

96
98
100
102
104
106
108
110

Kraków i ENERGYLANDIA!
Warszawa i Wodny Świat
Western Camp Resort
i Park Rozrywki ENERGYLANDIA

112
114

Rozkład jazdy autokarów
Informacje praktyczne
Warunki Uczestnictwa

120
121
122

116

Regulamin promocji Bilet do Parku
Rozrywki ENERGYLANDIA za 1 PLN
1. Promocja dotyczy 1100 pierwszych dzieci z rezerwacji oferty
Klubu Przyjaciół ITAKI LATO 2021 (hotele i wycieczki).

2. Kluby Przyjaciół ITAKI działają w terminie od 15 czerwca do 15 września 2021 r.
3. Do otrzymania promocyjnego biletu jednorazowego wejścia do Energylandii
w cenie 1 PLN upoważnione są dzieci w wieku od 2 do 11,99 lat.
4. W procesie rezerwacji, Klient lub sprzedawca musi odznaczyć we wskazanym
miejscu*, że chce zakupić promocyjny bilet jednorazowego wejścia do Energylandii
w cenie 1 PLN bez względu na wzrost dziecka.
5. Po opłaceniu zaliczki za rezerwację imprezy, Klient może odebrać bilet do Energylandii
na swoim koncie w Strefie Klienta. W tym celu należy zalogować się na stronie
https://www.itaka.pl/strefa-klienta/ i dodać do konta swoją rezerwację.
6. Bilet jednorazowego wejścia upoważnia do wejścia do Energylandii w okresie
od daty otrzymania do 24.10.2021 r. z wyłączeniem terminu 26.06 – 31.08.2021
oraz zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku, który dostępny jest na stronie
https://energylandia.pl/zaplanuj-pobyt/kalendarz/.
7. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem Energylandii:
https://energylandia.pl/
8. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać na terenie Parku pod opieką rodziców!
9. Po przybyciu do Energylandii Klient powinien udać się od razu do WEJŚCIA do Parku
w celu zeskanowania biletu pobranego ze Strefy Klienta. Bilet można okazać w formie
pliku PDF wyświetlonego na telefonie lub w formie wydrukowanej.
10. Promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc.
11. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta
lub zmiany rezerwacji na imprezę spoza oferty KPI, bilet nie podlega zwrotowi.
12. W przypadku rozwiązania umowy przez Nowa Itaka sp. z o.o., bilet pozostaje
do dyspozycji Klienta**. Opłata w wysokości 1 PLN nie zostanie zwrócona.
*w procesie rezerwacji w poniższym miejscu Klient zaznacza opcję zakupu biletu do Energylandii:

Sprzedawca zaznacza opcję zakupu biletu do Energylandii w procesie zakładania rezerwacji
w systemie rezerwacyjnym
**Klient nadal ma prawo do korzystania z biletu zgodnie z powyższym regulaminem

