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TO JUŻ OSTATNI ETAP NASZEJ PROMOCYJNEJ PRZEDSPRZEDAŻY OFERTY ZIMA 22/23! I OSTATNIA
SZANSA NA REZERWACJĘ ZIMOWYCH BESTSELLERÓW Z PAKIETEM 22 GRATIS. SUPER CENY,
NAJLEPSZA EGZOTYKA, DYWERSYFIKACJA PRODUKTU I NAJLEPSZY STANDARD, JAKI POLSKI
TOUROPERATOR OFERUJE POLSKIM KLIENTOM!
43 kraje na 6 kontynentach, ulubione wakacyjne miejsca Polaków na egzotyczną zimę pod palmami czy sportowe ferie
w alpejskim stylu. Najlepsze z najlepszych destynacji long-haulowych i bliższe kierunki chętnie wybierane przez Polaków
przez cały rok.
Najwcześniej, bo już 29 września startujemy komfortowym Boeingiem B787-9 z Warszawy na magiczny Madagaskar.
W królestwie lemurów i baobabów na naszych Klientów czekają hotele na uroczej wysepce Nosy Be i programy objazdowe
pokazujące piękno Czerwonej Wyspy, także z perspektywy rejsu po Oceanie Indyjskim.
Fanów luksusowych hoteli z Warszawy i Katowic zapraszamy na luksusowe wakacje do Omanu. Tej zimy są to już 2 regiony:
Salalah, który pokochali nasi Klienci i Muskat – nasza nowość. Z Warszawy na plaże Malediwów, Zanzibaru, Tajlandii
i Dominikany latamy Dreamlinerem PLL LOT – szybko, komfortowo i bez międzylądowań. Na Zanzibar zabieramy naszych
Klientów także z Poznania, Wrocławia i Gdańska. Pasjonaci egzotycznych klimatów odwiedzą z nami także Sal z archipelagu
Wysp Zielonego Przylądka. Do oferty wróciły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z Warszawy
i Katowic latamy do hoteli w Ras Al Khaimah i Fujairah.
Tradycyjnie wyjątkowy produkt czeka na Wyspach Kanaryjskich: Fuerteventurze, Gran Canarii, Lanzarote i Teneryfie,
unikalnym hotelowym portfolio możemy się także pochwalić na Maderze. Nasz Egipt to historycznie najlepszy wybór
hoteli na polskim rynku: zarówno w Marsa Alam, jak i Hurhgadzie oraz Tabie.
Ciekawym świata dedykujemy ponad 100 programów wycieczek objazdowych i city breaks. Na dalekie podróże zapraszamy
m.in. do Tajlandii, Meksyku, Ekwadoru, Peru, Omanu, na Seszele, Bali i Sri Lankę i bliżej, ale dalej pięknie – do Maroka.
Kolejne wyjazdy adresowane do konkretnego Klienta to rejsy po Malediwach i wyspach Madagaskaru w ramach oferty
„No Limits”, „Kameralne podróże” – zwiedzanie w małych grupach, czy „Tylko dla Ciebie” – prywatne podróże z pilotem
i samochodem do dyspozycji, „Wakacje pod palmami” – zwiedzanie i wypoczynek w najodleglejszych zakątkach świata.
Dla tych, którzy zimą planują bardzo bliskie podróże mamy hotele w Polsce i Czechach.
Miłośników białego szaleństwa zabierzemy samolotem do 2 regionów w Turcji: Erciyes-Kayseri i Uludağ oraz do 4 regionów
we Włoszech: Val di Sole, Arabba-Marmolada, Dolina Aosty i Via Lattea.
Dalej w komunikacie znajdziecie kluczowe fakty o naszym produkcie, ofertowe ciekawostki, sprzedażowe inspiracje
i nasze mocne strony.

ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ SPRZEDAŻY I DUŻO ZADOWOLONYCH KLIENTÓW!
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Madagaskar

– odkryj i pokochaj na zawsze!
PEJZAŻE NIE Z TEGO ŚWIATA, MAJESTAT OCEANU INDYJSKIEGO I NIEZWYKŁA PRZYRODA TO TYLKO
WSTĘP DO MAGICZNEGO ŚWIATA CZERWONEJ WYSPY. ZAPRASZAMY NA PODRÓŻ ŻYCIA DO KRAJU,
GDZIE CZAS PŁYNIE „MORA MORA” – BEZ POŚPIECHU I BEZ STRESU. MOŻNA TU POSMAKOWAĆ
SOCZYSTYCH OWOCÓW, NAKARMIĆ OCZY OSZAŁAMIAJĄCYMI WIDOKAMI, ZWIEDZAĆ JAK
WYTRAWNY PODRÓŻNIK I BEZTROSKO WYPOCZYWAĆ, CIESZĄC SIĘ BŁĘKITEM OCEANU I GORĄCYM
PUDREM TROPIKALNYCH PLAŻ.

Nasze wycieczki – odkrywamy
skarby Madagaskaru!
Y Madagaskar jak z bajki – fanów „Pingwinów z Madagaskaru” uprzedzamy: to inna bajka i tu ich nie ma.
Ale będą za to lemury, wyjątkowe krajobrazy i niespotykany nigdzie indziej świat egzotycznych roślin.
Przelot z Nosy Be 12-osobową awionetką nad Madagaskarem do Mahajanga ukazuje urodę wyspy,
a to dopiero początek... Wszystkie noclegi na głównej
wyspie zaplanowaliśmy w luksusowym hotelu Baobab
Tree Majunga****+. W programie Park Narodowy
Ankarafantsika, gdzie z ponad 800 gatunków roślin
więcej niż 80 % występuje tylko tutaj, marsjańskie
krajobrazy czerwonych kanionów, ogromne jezioro
otoczone niesamowitymi baobabami i jaskinie Anjohibe z labiryntem korytarzy o długości ok. 27 km.

Y✹ latamy raz w tygodniu z Warszawy Dreamlinerem Boeing B787-9 NEOS AIR w terminie 29.09.2022

– 15.12.2022 i Dreamlinerem PLL LOT w terminie 22.12.2022 – 12.01.2023 (na 7 i 14 nocy)
Y✹ w sprzedaży 5 hoteli i 3 wycieczki

Poznaj wyspę rajskich plaż
Nosy Be leży tylko ok. 8 km od Madagaskaru. Jej nazwa znaczy Duża Wyspa, choć ma tylko ok. 300 km². Plaże jak z bajki
i wspaniała przyroda sprawiły, że pokochali ją miłośnicy
tropikalnych wakacji i miejsc, gdzie nie dotarła jeszcze masowa turystyka. W ekskluzywnych hotelach można skosztować
nie tylko kuchni lokalnej, ale także włoskiej, bo wyspę chętnie
odwiedzają Włosi. Można tu żeglować, nurkować, snurkować, zwiedzać inne wyspy, czy po prostu cieszyć się słońcem
i oceanem. Skarbem Nosy Be są cudowne, tropikalne, niezatłoczone plaże. Najbardziej znane to Ambatoloaka, Madirokely
i Andilana. Podczas powtarzających się co dobę przypływów
oceanu woda na kilka godzin może przykrywać plaże. W głębi wyspy pachną plantacje kawy, wanilii, kakao, cynamonu,
ylang-ylang i korzennych przypraw. Bo drugie imię Nosy Be
to Wyspa Perfum! Lokalni mieszkańcy są niezwykle życzliwi
i sympatyczni dla turystów z Polski. Z wzajemnością!

Nasze top hotele – najlepszy
wybór na wakacje życia

Y Orangea***+ (NOSORAN) – tropikalne wakacje w pięknej
scenerii, hotel tylko dla dorosłych (16+) z naszym ekskluzywnym
klubem ItaKarma, leży przy przepięknej plaży z palmami kokosowymi, składa się z klimatycznych domków, współgrających
z otaczającą przyrodą, ma bujny ogród
Y VOI Andilana Beach Resort***** (NOSANDI) – leży przy
2 zjawiskowych, piaszczystych plażach: jedna spokojna, jakby
stworzona na błogi relaks, druga dla aktywnych, z bogatą
ofertą sportową, duży basen z rewelacyjnym widokiem, ogród
z bujną roślinnością, gdzie można spotkać lemury, żółwie
i kameleony, hotelowa restauracja Pily Pily na skale serwująca
wyśmienite owoce morza i zapierające dech widoki na zatokę
Y Royal Beach****+ (NOSROYA) – zaprojektowany w stylu
wakacyjnej wioski, leży w malowniczej zatoce, przy ciągnącej
się kilometrami plaży, w miejscowości Ambatoloaka – centrum

rozrywkowym wyspy, ma eleganckie, jasne pokoje, a jego
wnętrza łączą tradycyjne motywy kreolskie i malgaskie
z nowoczesnymi dodatkami
Y Hotel Vanila & Spa**** (NOSVANI) – leży przy piaszczystej
plaży, ma kilka basenów, w tym infinity z cudownym widokiem
na ocean, składa się z tradycyjnych budynków krytych
strzechą, schowanych w egzotycznym ogrodzie
Y Palm Beach Resort & SPA**** (NOSPALM) – nowoczesny, jest
rewelacyjnie położony tuż przy szerokiej, piaszczystej plaży,
zachwyca spektakularnymi widokami na ocean, ma komfortowe, przestronne pokoje i eleganckie spa
Y Z wizytą u lemurów – wielokrotnie testowana przez
naszych Klientów wycieczka pokazuje urokliwe, wręcz
bajkowe miejsca i choć obejmuje jedynie wycinek
Madagaskaru, to jest on absolutnie wyjątkowy
i unikalny. Na trasie cud natury: Park Narodowy Ankarana z „tsingy” – wyjątkowymi formacjami skalnymi.
Kąpiele w oceanie i wspaniałe widoki z Góry Bursztynowej to kolejne atrakcje, podobnie jak spotkania
z lemurami i majestatycznymi baobabami nazywanymi drzewami życia, lub drzewami, które rosną do góry
nogami.
Y Ahoj Madagaskar! – super wyprawa nie tylko
dla wilków morskich. Rejs komfortowym katamaranem w rejonie Nosy Be i pobliskich wysp. Relaks
i wspaniała przygoda! W programie nie zabraknie
najpiękniejszej plaży Madagaskaru – Nosy Iranja,
a do tego snurkowanie i bajeczna rafa koralowa, gaj
kokosowy, lasy namorzynowe... Na pokładzie same
pyszności przygotowywane na świeżo przez kucharza
z lokalnych produktów, w tym dopiero co złowionych
ryb i owoców morza.
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Zjednoczone Emiraty Arabskie
– odkryj wszystko, co możliwe

KRAJ „NAJ” – SZOKUJE ROZMACHEM, PRZYPRAWIA O ZAWRÓT GŁOWY ARCHITEKTURĄ, ZACHWYCA ZŁOTĄ
PUSTYNIĄ I NIEZLICZONYMI ATRAKCJAMI. FANTASTYCZNE PIASZCZYSTE PLAŻE I LUKSUSOWE HOTELE, IDEALNIE
ŁĄCZĄCE W SOBIE ORIENTALNY CHARAKTER Z NOWOCZESNYM DIZAJNEM, DOSKONALE WPASOWAŁY SIĘ
W GUSTA NASZYCH KLIENTÓW I SĄ ICH SPEŁNIENIEM MARZEŃ O NIEZAPOMNIANYCH WAKACJACH.

Ras Al Khaimah

Fujairah

Jeden z najpiękniejszych emiratów, pełen kontrastów
i miejsc nietkniętych przez masową turystykę, przyciąga ofertą wypoczynkową dostosowaną do potrzeb
rodzin z dziećmi. Inny niż Dubaj czy Abu Dhabi, łączy
krajobraz surowych gór i czerwonych piasków pustyni
z zielonymi ogrodami palmowymi i turkusem morza.
64-kilometrowa linia brzegowa zachwyca malowniczymi zatoczkami i długimi, szerokimi, piaszczystymi
plażami. Ras Al Khaimah to prawdziwa gratka dla miłośników aktywnego wypoczynku – oprócz sportów
wodnych można tu wybrać się na trekking po górach
Hadżar czy spróbować swoich sił w kolarstwie górskim. To także świetny punkt wypadowy do zwiedzania Dubaju.

Jedyny emirat położony w Zatoce Omańskiej,
nad Morzem Arabskim. Zachwyca zróżnicowanym
krajobrazem – skaliste góry wpadają tu do błękitnego morza, a piaszczyste plaże z mieniącym się
w świetle piaskiem ciągną się kilometrami. To idealne miejsce, żeby odetchnąć od tłumów i napawać
się fantastycznymi widokami. Fujairah to wymarzone miejsce na piesze wędrówki, jazdę na quadach
czy kolarstwo górskie. Warto wybrać się w rejs tradycyjnymi łodziami dhow na półwysep Musandam,
gdzie można podziwiać wyskakujące z tafli wody
delfiny.

Y latamy z Warszawy i Katowic w terminie 27.10.2022
– 04.05.2023
Y w ofercie 3 hotele z prywatna plażą
Y The Cove Rotana Resort***** all inclusive
(RKTCORO): rewelacyjnie położony, spektakularne
widoki, stylowe pokoje, świetny bar przy plaży,
bardzo dobre opinie Klientów, rewelacyjna
obsługa i najwyższy standard gwarantowany
przez sieć Rotana
Y Rixos Bab Al Bahr***** ultra all inclusive 24h
(RKTRIXO): doskonały dla rodzin z dziećmi, na
sztucznej wyspie Marjan, ciekawy dizajn, bogate all
inclusive, świetne opinie Klientów
Y Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island****+
all inclusive (RKTRADM): otwarty w 2021 r., nowoczesne wnętrza, przestronne i komfortowe pokoje

Y latamy z Warszawy i Katowic w terminie 27.10.2022
– 04.05.2023
Y w ofercie 3 bestsellerowe hotele all inclusive z prywatną plażą i bardzo dobrymi opiniami Klientów
Y Fujairah Rotana Resort & Spa***** (RKTFURO):
całkowicie odnowione pokoje, rewelacyjna piaszczysta plaża i palmowy ogród, idealny dla rodzin
z dziećmi
Y Miramar Al Aqah Beach Resort***** (RKTMIRA):
pięknie położony między górami Hadżar i Oceanem
Indyjskim, fantazyjny basen, znakomita kuchnia
Y Radisson Blu Resort Fujairah***** (RKTRADI): przy
jednej z najdłuższych prywatnych plaż na wschodnim wybrzeżu, pokoje z widokiem na Zatokę
Omańską, najwyższy poziom usług
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Tajlandia

Phuket

Największa wyspa Tajlandii – Perła Morza Andamańskiego,
re g u l a r n i e p r z yc i ą g a t ł u my t u r y s t ów. N a p o n a d
20 pięknych plażach znajduje się kilkaset hoteli i resortów
plażow ych. D o tego mnóst wo barów, restauracji
i sklepów. Phuket słynie z intensywnego życia nocnego.
Co warto tu zobaczyć?

– zachwycająca kraina uśmiechu

ZAPRASZAMY AŻ DO 3 REGIONÓW: KRABI, PHUKET I KHAO LAK. PIĘKNE MIEJSCA, BIAŁE, PIASZCZYSTE
PLAŻE I ZATOPIONE W LAZUROWYM MORZU STRZELISTE MOGOTY, A TAKŻE ZASKAKUJĄCA
RÓŻNORODNOŚCIĄ TAJSKA KUCHNIA, FASCYNUJĄCE ZABYTKI I DOSKONAŁE WARUNKI DO UPRAWIANIA
WSPINACZKI SKAŁKOWEJ I SPORTÓW WODNYCH. PO PROSTU „AMAZING THAILAND”!

Y miasto Phuket z chińsko-portugalską architekturą
i najwyższym w Tajlandii posągiem Wielkiego Buddy
na szczycie 35-metrowego wzgórza
Y Patong z rozrywkową ulicą Bangla i najsłynniejszą
2-kilometrową plażą na wyspie
Y Aquaria Phuket – największe akwarium w Tajlandii
z podwodnymi stworzeniami żyjącymi w naturalnym
środowisku Morza Andamańskiego
Y najbardziej na południe wysunięty przylądek Promthep,
gdzie można podziwiać malownicze zachody słońca
Y kluczowe hotele: Crest Resort & Pool Villas (HKTCRES)
zaprojektowany zgodnie z eco dizajnem, zachwyca
formą i nowoczesnymi wnętrzami, Holiday Inn Resort
Phuket Mai Khao Beach (HKTHOLI) położony w parku
narodowym jest idealny dla rodzin, Crowne Plaza
Phuket Panwa Beach (HKTCRON) – idealny wybór
dla par, Khaolak Laguna Resort (HKTLAGU) zbudowany
w orientalnym stylu, jest otoczony pięknym ogrodem

Y latamy Dreamlinerem PLL LOT raz w tygodniu w terminie 12.01.2023 – 13.04.2023 z Warszawy do Krabi

(na 7 i 14 nocy)
Y w sprzedaży 39 hoteli (będzie więcej!) w 3 prowincjach: Krabi, Phuket, Khao Lak
Y wkrótce w sprzedaży wycieczki objazdowe oparte na czarterze

Krabi

Jedna z najpiękniejszych prowincji Tajlandii, położona
na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Malajskiego.
To właśnie tutaj znajdują się znane ze zdjęć i filmów
najpiękniejsze białe plaże otoczone turkusową
wodą. Zjawiskowe krajobrazy, doskonałe warunki
do wypoczynku i wiele możliwości aktywnego spędzania
czasu sprawiają, że Krabi jest jednym z najpiękniejszych
miejsc na świecie.
Y plaża Ao Nang, gdzie można zobaczyć słynne tajskie
łodzie
Y wyspa Phi-Phi z „niebiańską plażą” Maya Bay
Y półwysep Railay znany z malowniczych plaż
i tras wspinaczkowych o wszystkich poziomach
zaawansowania
Y Wyspa Jamesa Bonda – która „zagrała” w filmie
„Człowiek ze złotym pistoletem”
Y kluczowe hotele: Cha-Da Beach Resort (KBVLATA)
na malowniczej wyspie Koh Lanta – rozłożyste
palmy, krystalicznie czysta woda, rafy koralowe,
idealne miejsce do snurkowania, Rayavadee
(KBVRAYG) na malowniczym półwyspie Railay,
Cha-Da Thai Village Resort (KBVVILL) zbudowany
w tradycyjnym tajskim stylu, położony w pobliżu
słynnej Ao Nang Beach, Dusit Thani Krabi Beach
Resort (KBVTANI) w pierwszej linii brzegowej,
z basenami infinity i hamakami między palmami,
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort (KBVSOFI)
z największym w Tajlandii kompleksem basenowym

Khao Lak

Egzotyka w najlepszym wydaniu! To nie tylko najwyższej
klasy hotele i szerokie, piaszczyste, mało zatłoczone
plaże otoczone palmami kokosowymi i krystalicznie
czyste morze, ale także wspaniała przyroda, tropikalne
lasy deszczowe, parki narodowe i niezwykłe miejsca, jak
pagoda Bang Rieng, gdzie podobno przechowywany jest
ząb Buddy.
Y Park Narodowy Khao Lak – Lam Ru – szlaki
trekkingowe w dżungli prowadzące do ukrytych
wodospadów
Y Park Narodowy Khao Sok – najpiękniejszy park
narodowy Tajlandii, z turkusowym jeziorem Cheow
Lan i najstarszym na świecie lasem deszczowym
(wapienne góry, 48 gatunków ssaków, 300 gatunków
ptaków)
Y kluczowe hotele: Sentido Graceland Khao Lak Resort
& Spa (HKTSENT) z all inclusive, The Sands Khao Lak
by Katathani (HKTSAND) idealny dla rodzin z dziećmi,
The Haven Khao Lak (HKTHAVE) z niezwykłymi
basenami, Moracea by Khao Lak Resort (HKTMORA)
i Mandarava Resort & Spa (HKTMAND) cenione
za wysoki standard obsługi
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Oman

- luksus w orientalnym wydaniu
WITAMY W ŚWIECIE BAJECZNEGO ORIENTU! KIEDY KILKA LAT TEMU ODKRYWALIŚMY OMAN DLA NASZYCH
KLIENTÓW TRUDNO BYŁO UWIERZYĆ, JAK BARDZO TRAFIMY W GUSTA POLAKÓW. ZJAWISKOWE PLAŻE,
WYSOKA KLASA HOTELI, ŁĄCZĄCYCH ORIENTALNE KLIMATY Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYMI TECHNOLOGIAMI
I FANTASTYCZNĄ KUCHNIĄ, W KTÓREJ ROZSMAKOWALI SIĘ NASI KLIENCI. REKORDOWO WYSOKIE OPINIE,
MEGA SATYSFAKCJA Z WAKACJI – TAK BYŁO, JEST I BĘDZIE! TERAZ DODAJEMY MUSKAT – KOLEJNE SPEŁNIENIE
MARZEŃ O ORIENTALNYCH WAKACJACH.

Muskat – nowość

Salalah

Miejsce-marzenie dla uwielbiających najwyższy
standard wypocz ynku, a prz y tym lubiących
odk r y wać dla siebie nowe pięk ne miejsca.
Tu atrakcje rozpoczynają się od złotych plaż
i błękitnego morza, w którym przeglądają się góry,
skąd można przenieść się do ciągle jeszcze tajemniczej stolicy Omanu – Muskatu, gdzie zapierająca dech architektura Wielkiego Meczetu Sułtana
Qaboosa walczy o uwagę ze słynnym targiem Mutrah.
Muskat to wygodna baza wypadowa do zwiedzania
Omanu, a nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich
– od Dubaju dzieli go zaledwie godzinny lot!

Karaiby Orientu to białe piaszczyste plaże,
intensywnie niebieskie, ciepłe morze z delfinami
i kolorowymi rybami. Egzotycznego posmaku
dodają pustynne pejzaże kontrastujące z zielonymi
oazami, a na wszystkie zmysły działają kolorowe
i pachnące kadzidłem targi.
Nasze hotele w Salalah to ofertowe perełki, Klienci
ITAKI mają tu królewski serwis: od standardu pokoi,
przez najwyższą jakość posiłków, do luksusowego
otoczenia i najwyższą troskę o komfort wypoczynku.
„ITAKI świat jest piękny i to prawda” – Ewa z rodzinką,
opinia o wakacjach w hotelu Fanar & Residences.

Y latamy od 26.10.2022 z Katowic i Warszawy (na 7 i 14
nocy)
Y w ofercie 4 hotele z prywatną plażą
Y Barceló Mussanah Resort***** all inclusive (MCTBARC):
nasza wisienka na torcie, uwielbiana sieć hotelowa,
najlepsza cena za najlepszy standard, który znają
nasi Klienci, odnowiony w 2021 r.
Y Shangri-La Barr Al Jissah – Al Bandar*****
(MCTSHAR): emblemat Muskatu, często uwieczniany
na zdjęciach, góry za plecami, 5000 m2 basenów!
Y Kempinski Hotel Muscat***** (MCTKEMP):
najwyższa światowa klasa, dizajnerskie wnętrza,
zbudowany w 2021 r., basen infinity
Y Crowne Plaza Muscat**** (MCTCROW): na klifie
– spektakularne widoki na Zatokę Omańską,
centrum konferencyjne na 600 osób, top
na wakacje i wyjazd służbowy

Y latamy od 28.10.2022 z Katowic i Warszawy
(również na 10-11 nocy)
Y w ofercie 2 bestsellerowe hotele all inclusive,
z bardzo dobrymi opiniami Klientów i wyróżnione Żaglem Itaki: Salalah Rotana Resort *****
(SLLROTA) i Fanar & Residences ***** (SLLFANA)
Y Salalah Rotana Resort*****(SLLROTA): orient
w nowoczesnym wydaniu, luksus, niesamowita
szeroka plaża, najwyższej klasy kuchnia,
plaża po horyzont
Y Hotel Fanar & Residences *****(SLLFANA):
3 obramowane palmami plaże, super baseny,
najwyższy poziom usług
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Zanzibar – pierwsi
i najwięksi na wyspie!

Dominikana
– nasz karaibski hit

Magia Afryki spotyka się tu z cudnymi plażami, a wspomnienia niezwykłych pejzaży na długo pozostają
w pamięci. Dzięki ITACE to kierunek nie tylko dla
podróżników i celebrytów: my odkryliśmy Zanzibar
dla tysięcy ciekawych świata polskich Klientów.

Białe, piaszczyste plaże z palmami, lazurowy ocean,
tropikalne niebo i słońce przez cały rok. Miejsce, gdzie
czas płynie wolniej, a mieszkańcy są zawsze uśmiechnięci, gościnni i gotowi do dobrej zabawy. Warto tu
odwiedzić Santo Domingo – stolicę wyspy, Park Narodowy Laguna Hoyo Azul – jedno z najpiękniejszych
miejsc w Dominikanie oraz Saonę – wyspę, która zachowała swój dziewiczy charakter i oczarowuje piękną karaibską przyrodą. Nie lada atrakcją będzie także
obserwacja humbaków w zatoce Bahia de Samana.
Tej zimy proponujemy wypoczynek w jednym z najlepszych i najpopularniejszych regionów Dominikany – Punta Cana z rajskimi plażami ciągnącymi się aż
na 160 kilometrów, w tym słynną Bávaro – uznawaną
za jedną z najpiękniejszych na świecie!

Y w ZIMIE 22/23 wprowadzamy także wyloty
z Gdańska
Y w listopadzie i grudniu latamy z Warszawy
(Dreamlinerem PLL LOT) i z Katowic (małym
samolotem z międzylądowaniem w Hurghadzie)
– tak, jak dotychczas
Y od okresu świątecznego zwiększamy liczbę
samolotów i ruszamy z Gdańskiem, Poznaniem
i Wrocławiem (wszystkie na 189 miejsc
– międzylądowanie w Hurghadzie)
Y w wysokim sezonie zimowym na Zanzibar
planujemy wysyłać nawet 1050 osób tygodniowo
Y pobyty na 7 i 14 nocy
Y najbogatsza oferta wypoczynku na Zanzibarze
Y wszystkie hotele przepięknie położone
w pierwszej linii brzegowej i dobrane pod
naszych turystów: od sprawdzonych kameralnych
i budżetowych do luksusowych hoteli
pięciogwiazdkowych

Y latamy w soboty z Warszawy (Dreamlinerem PLL LOT)
Y współpracujemy ze światowymi sieciami: Lopesan,
Barceló
Y renomowane pięciogwiazdkowe hotele, w tym
jeden z najpopularniejszych wśród naszych Klientów:
Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort (PUJSERE)

Y bardzo dobry serwis i wysokie oceny naszych
Klientów!
Y sprzedażowe hity: Neptune Pwani Beach Resort
& Spa***** (ZNZNEPT) – najwyższy światowy
poziom, fantastycznie wyposażony
i wspaniale zaprojektowany, największe baseny
na Zanzibarze, klimatyczne pokoje; Bluebay
Beach Resort & Spa***** (ZNZBLUE) – świetna
wakacyjna atmosfera, fantastyczna kuchnia,
zjawiskowa plaża, tropikalny palmowy ogród,
Meliá Zanzibar***** (ZNZMELI) – luksusowy,
z prywatną plażą z białym i miękkim piaskiem,
fantastyczny basen infinity, eleganckie spa,
niezapomniane widoki na ocean, Diamonds
Mapenzi Beach Club**** (ZNZMAPE) – utrzymany
w lokalnym stylu, otoczony palmowym ogrodem,
cudowna plaża, znakomita atmosfera, Kiwengwa
Beach Resort**** (ZNZKIWE) – bardzo popularny
wśród Gości z Polski, pięknie położony przy plaży
z delikatnym, jasnym piaskiem, basen z widokiem
na ocean, pyszna kuchnia

Malediwy – spełnione
marzenia o rajskich
wakacjach
Jeden hotel – jedna wyspa, wielki błękit, widoki jak
ze snu i totalne oderwanie od codziennej rutyny.
Komfort przelotu, bogata oferta hoteli, atrakcyjne ceny
sprawiły, że kierunek ten jest chętnie wybierany przez
Klientów na miejsce swoich wakacji.
Y jesteśmy jedynym touroperatorem oferującym
Malediwy lotem bezpośrednim z Warszawy
(Dreamliner PLL LOT)
Y✹wielu z naszych Klientów powraca na malownicze
atole do innych hoteli
Y aby sprostać oczekiwaniom Klientów systematycznie
powiększamy ofertę o nowe, wyjątkowe obiekty
Y większość Klientów wybierając Malediwy rezerwuje
dodatkowe usługi: zakwaterowanie w domkach
na wodzie, all inclusive i transfery prywatnym
samolotem
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Wyspy Kanaryjskie
– najlepsi na Atlantyku!

NASZ POWÓD DO DUMY. EKSKLUZYWNY EUROPEJSKI KIERUNEK O WSPANIAŁEJ RENOMIE,
SYNONIM BEZTROSKICH WAKACJI, KTÓRE TRWAJĄ PRZEZ OKRĄGŁY ROK. ŚMIAŁO MOŻEMY
CHWALIĆ SIĘ TYM, ŻE JESTEŚMY LIDEREM ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU NA ATLANTYCKICH
WYSPACH – KANARYJSKICH I MADERZE (DOTYCZY POLSKI, LITWY, CZECH I NIEBAWEM WĘGIER).

Teneryfa

Lanzarote

Niespotykana paleta kolorów szerokich plaż pokrytych wulkanicznym piaskiem, ciepłe południe wyspy
ze słoneczną pogodą przez cały rok i bujna, tropikalna roślinność na północy, słynny Loro Park oraz wodne szaleństwo w Siam Parku, Jego Wysokość wulkan
Teide – najwyższy szczyt Hiszpanii otoczony księżycowym krajobrazem. Teneryfa oszałamia bogactwem
przyrody, kusi dobrą zabawą, zaprasza na aktywny
wypoczynek, wakacyjny relaks z rodziną czy energetyzujący wypad z przyjaciółmi.

Dzielimy się z naszymi Klientami miłością do tej niezwykłej wyspy. Lanzarote, wpisana na listę UNESCO
jako Światowy Rezerwat Biosfery to piękne plaże
i raj dla surferów, księżycowe krajobrazy i oryginalna
architektura Cesara Manrique oraz La Geria słynąca
z niezwykłego sposobu uprawy winorośli.
Y latamy cały rok, zimą w sobotę z Warszawy
i Katowic
Y współpracujemy z wiodącymi sieciami
hotelowymi, w tym Barceló, Meliá
Y kluczowe hotele na wyłączność na polskim rynku:
Aequora Lanzarote Suites (ACESENT), Los Zocos
Impressive Lanzarote (ACEZOCO), Grand Teguise
Playa (ACEGRAN), Lanzarote Village (ACEVILL)

Y latamy cały rok, zimą z Warszawy i Katowic
Y współpracujemy z wiodącymi sieciami
hotelowymi: Barceló, Be Live, Meliá, H10
Y kluczowe hotele na wyłączność na polskim
rynku: Allegro Isora (TFSBAVA), Barceló Santiago
(TFSBASA), Atlantic Mirage Suites & Spa (TFSMIRA)

Fuerteventura

Fascynuje i zachwyca piaszczystymi plażami, które ciągną się kilometrami, a słynna plaża Sotavento
jest jedną z najpiękniejszych na świecie. Szczyci się rewelacyjnymi warunkami do uprawiania windsurfingu,
a malownicze kurorty Caleta de Fuste i Corralejo są idealne na rodzinne wakacje. Jednymi z lokalnych specjałów są ron miel i wyroby z aloesu: do wypróbowania
na miejscu i na prezent z wakacji.
Y latamy cały rok, zimą z Warszawy, Katowic, Poznania
i Wrocławia (również na 10-11 nocy)
Y współpracujemy z wiodącymi sieciami hotelowymi:
R2, Barceló, Princess, Iberostar, Meliá
Y kluczowe hotele na wyłączność na polskim rynku:
R2 Rio Calma (FUERIOC), R2 Pajara Beach (FUEPAJA),
Design R2 Bahia Playa (FUEBAHG), Occidental Jandia
Playa (Barceló Jandia Playa) (FUEBJAN), Occidental
Jandia Mar (Barceló Jandia Mar) (FUEBJAM),
Fuerteventura Princess (FUEPRIN)
Y ItaKarma w hotelu Design R2 Bahia Playa (FUEBAHG)

Gran Canaria

Wyspa o wielu twarzach, rozpieszcza plażami, rzuca wyzwanie miłośnikom trekkingu i górskich wypraw. Nazywana kontynentem w miniaturze, słynie z 60 kilometrów wspaniałych
piaszczystych plaż, a kochający naturalne piękno przyrody
odkryją tu spadziste klify, kratery wulkaniczne, lasy piniowe
i łańcuchy górskie, a także potężne wydmy Maspalomas,
jaskinie Guanczów i słynny ogród kaktusów. Koniecznie odwiedź Las Palmas – kosmopolityczną stolicę całego archipelagu Wysp Kanaryjskich.
Y latamy cały rok, zimą z Warszawy i Katowic (również
na 10-11 nocy)
Y współpracujemy z wiodącymi sieciami hotelowymi:
Lopesan, Barceló, Gloria, Dunas
Y kluczowe hotele na wyłączność na polskim rynku: Abora
Catarina (LPACATA), Abora Interclub Atlantic (LPAINTA),
Lopesan Baobab Resort (LPABAOG), Lopesan Villa del
Conde Resort & Thalasso (LPAVILG), Maspalomas Resort
by Dunas (LPADUMA), Mirador Maspalomas by Dunas
(LPAMIRA), Corallium Dunamar by Lopesan (LPADUNA),
Don Gregory by Dunas (LPAGREO), Tabaiba Princess
(LPATABA), Mogan Princess & Beach Club (LPAMOGA)
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Madera – nr 3
w ITAKA GROUP!
Unikalna oferta na unikalnej wyspie! Udowodniliśmy,
że Polacy lubią nie tylko piaszczyste plaże, a wakacje
z ITAKĄ na Maderze to masa pozytywnych emocji,
wspaniałe wrażenia z odkrywania piękna przyrody
i komfortowy wypoczynek w najpiękniejszych miejscach słynnej wyspy nazywanej „ogrodem na Atlantyku”. Wizytówki Madery to lewady w lasach laurowych
Laurissilva, niezwykła przyroda i setki kilometrów tras
spacerowych, tropikalne owoce, warzywa i smaczna
lokalna kuchnia, unikatowe wino Madera, poncha,
wieczory z fado, Festiwal Kwiatów i spektakularny
widok z drugiego co do wielkości klifu Europy. Madera okazała się naszym „lekarstwem na pandemię”
i w ostatnich dwóch latach stała się destynacją
NUMER 3 w ITAKA GROUP.
Y latamy cały rok, zimą z Warszawy, Katowic
i Poznania
Y współpracujemy z wiodącymi sieciami: Meliá,
Vila Galé, Four Views, VidaMar
Y wyłączność na rynku polskim, m.in. VidaMar
Resort Madeira (FNCVIDA), Meliá Madeira
Mare Resort & Spa (FNCMELI), Allegro Madeira
(FNCALMA)
Y bestsellerowe wycieczki: Strelicje na klifach
(FNCSTRE) (wycieczka nr 5 w całej ITAKA
GROUP w ostatnich 2 latach), Na dachu Madery
(FNCDACH)
Y świetne opinie i doskonała relacja ceny do jakości

Wyspy Zielonego
Przylądka – mistrzowie
na Sal!
Odkryliśmy Sal dla polskich turystów, którzy zachwycili
się plażami i egzotyką niezwykłego archipelagu, jeszcze
do niedawna znanemu tylko wytrawnym podróżnikom.
Jej wizytówki to turkusowy ocean i niekończące się plaże, oryginalna muzyka – morna i znakomita kuchnia,
zjawiskowe krajobrazy i wspaniała pogoda. Sal to także jedno z najlepszych miejsc na świecie do uprawiania
windsurfingu i kitesurfingu.
Y latamy z Warszawy
Y sprzedażowe hity: Oasis Atlantico Belorizonte
(SIDOASB), Oasis Atlantico Salinas Sea (SIDOASS)
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Egipt

– najlepsze all inclusive
w najlepszych hotelach

Hurghada

WYSOKIEJ KLASY HOTELE Z ALL INCLUSIVE, PIASZCZYSTE PLAŻE, RAFY KORALOWE I WSPANIAŁA POGODA
PRZEZ CAŁY ROK. WYSOKI PROCENT POWRACAJĄCYCH Z ROKU NA ROK KLIENTÓW POTWIERDZA,
ŻE NASZ PRODUKT JEST NAJLEPSZY POD SŁOŃCEM MAGICZNEJ KRAINY FARAONÓW.

Jeden z najpopularniejszych egipskich kurortów, gwarancja słońca przez cały rok, parki wodne ze zjeżdżalniami, piaszczyste plaże, restauracje i bary oraz rewelacyjne
warunki do nurkowania i kitesurfingu sprawiają, że warto ją polecać zarówno na rodzinne wakacje, jak i wypoczynek w gronie przyjaciół. Świetny punkt wypadowy
do zwiedzania skarbów faraonów!

Marsa Alam

Y latamy z 5 lotnisk: Warszawy, Katowic, Poznania,
Wrocławia i Gdańska
Y sprzedażowe hity: Titanic Beach Spa & Aqua Park
(HGRTITA), Titanic Royal (HRGTITR), Sunrise Mamlouk
Palace Resort & Spa (HRGSUNM)

Kolorowy podwodny świat, niezwykła fauna i flora
Morza Czerwonego zachwycają turystów z całego
świata. Gorąco polecamy to miejsce pasjonatom
nurkowania i plażowania. Rejon Marsa Alam słynie
z doskonałych warunków do nurkowania, wspaniałych piaszczystych plaż i unikatowych raf koralowych,
a znakomite hotele dysponują bogatym zapleczem
sportowo-rekreacyjnym.
Y latamy z 5 lotnisk: Warszawy, Katowic, Wrocławia,
Poznania i Gdańska
Y 2 dni wylotów: możliwe pobyty na 10-11 nocy
z Warszawy i Katowic
Y sprzedażowe hity: Royal Tulip Beach Resort
(RMFTULR), Sataya Resort Marsa Alam (RFMSATA),
Lazuli (RFMLAZU)

Taba
Egzotyczne krajobrazy z górami Synaj w tle i błękitnym
morzem. Położona na Półwyspie Synaj, na pograniczu
z Izraelem i blisko Jordanii, jest doskonałą bazą wypadową dla miłośników zwiedzania. Taba to wakacje blisko
natury, pełen relaks i oderwanie od codzienności, a także
prawdziwa gratka dla amatorów nurkowania i snurkowania. Hotele idealnie wkomponowane w otoczenie, słyną
z wysokiego standardu i bogatej infrastruktury.
Y latamy z Warszawy i Katowic (na 7 i 14 nocy)
Y sprzedażowe hity: Strand Taba Heights Beach & Golf
Resort (ex. InterContinental) (TCPINTE) i Mosaique
Beach Resort Taba Heights (ex. Sofitel Taba Heights)
(TCPSOFI)
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Wycieczki

– dla ciekawych świata
 racamy do Tajlandii, na którą czeka wielu
Y w
naszych Klientów – w ofercie znane, wysoko
oceniane objazdy
n
Y  owe lotniska wylotowe na objazdówki
po Meksyku i Kostaryce: oprócz
dotychczasowych, Warszawy i Krakowa, teraz
także Wrocław i Gdańsk
Yn
 owości: Sri Lanka i Ekwador z cieszącym się
dużym zainteresowaniem cyklem „Wakacje
pod palmami”, objazd Peru (LIMPERU)
Y r ejsy po Nilu – Bogowie i faraonowie (HRGBOGO)
oraz Skarby faraonów (RMFSKAR): polskojęzyczni
przewodnicy lokalni, doskonała kuchnia
i wspaniałe widoki dorzecza Nilu, zwiedzanie
starożytnych zabytków i popołudniowy relaks
na pokładzie pięciogwiazdkowego statku
z basenem i otwartym pokładem słonecznym

Y na aktywnych czekają także rejsy po Malediwach
i wyspach Madagaskaru w ramach oferty
„No Limits”
Y weekendowe wypady do europejskich miast,
wycieczki z cyklu „Kameralne podróże” m.in.
do Francji, Nepalu i Izraela, a także z cyklu
„Tylko dla Ciebie” m.in. na Zanzibar i do Egiptu
Y autokary zawiozą naszych Klientów na jarmarki
bożonarodzeniowe, pasterkę w Watykanie,
sylwestra m.in. w Paryżu, Rzymie i Wenecji
oraz na Wielkanoc do Rzymu

NARCIARSKIE TRENDY ZIMA 22/23

Włochy i Turcja

– najlepsze stoki pod słońcem
KULTOWE TRASY WE WŁOSZECH I NARTY DLA ODKRYWCÓW W TURCJI. WSPANIAŁE MIEJSCÓWKI
I RENOMOWANE STACJE NARCIARSKIE SPECJALNIE DLA NASZYCH KLIENTÓW. POKAZUJEMY DUMNE
ALPEJSKIE SZCZYTY, MAGICZNĄ KAPADOCJĘ W ZIMOWEJ ODSŁONIE I MAJESTATYCZNY ULUDAG
Z BURSĄ U STÓP. WSZĘDZIE WYSOKIEJ KLASY HOTELE, PEŁEN PAKIET ŚWIADCZEŃ I PRZEWÓZ SPRZĘTU
NARCIARSKIEGO DO 10 KG/OS. GRATIS!
^

Erciyes-Kayseri

Val di Sole

Jeden z najlepszych i najnowocześniejszych
ośrodków narciarskich w Turcji, położony w samym
sercu Kapadocji. Ponad 100 km tras o zróżnicowanym
stopniu trudności, hotele blisko wyciągów, świetne
warunki dla entuzjastów sportów zimowych i skipass
w cenie!

Ulubione stacje narciarskie Polaków, słynna trasa Folgarida
Nera, 5-kilometrowy zjazd z Monte Vigo do Marilleva 1400,
lokalny przysmak – ser Casolèt della Val di Sole.
Y latamy z Warszawy w terminie 14.01– 24.03.2023
Y✹TH Marilleva 1400**** (VRNMARI) – na stoku,
także dla rodzin z dziećmi

Y latamy z Warszawy w terminie 30.12.2022
– 17.03.2023
Y w ofercie 4 hotele z full board plus
Y Mirada Del Lago***** (ASRLAGO) – bardzo dobre
opinie Klientów, spa z krytym basenem, najlepszy
standard, najwyższy poziom usług
Y Mirada Del Monte***+ (ASRMONT) – rewelacyjnie
położony, bardzo dobra obsługa, smaczna
kuchnia
Y Library Erciyes***+ (ASRLIBR) – nowiutki, blisko
wyciągów, bardzo dobre opinie, wysoki standard
Y Grand Eras**** (ASRGRAN) – zjazd ze stoku
bezpośrednio do hotelu, spa z krytym basenem

Arabba-Marmolada

Najsłynniejsze trasy na lodowcu: Pista Fodoma – czarna
oraz Bellunese – 12 km trasy z niezapomnianymi
widokami.
Y latamy z Warszawy w terminie 14.01– 24.03.2023
Y✹Principe Marmolada***+ (VRNPRIN) – blisko
wyciągów, centrum wellness

Dolina Aosty

Najwyżej położone trasy we Włoszech, 400 km tras
marzeń, Mont Blanc – najwyższy szczyt Europy,
fantastyczna kuchnia i wina.
Y latamy z Warszawy w terminie 14.01– 24.03.2023
Y✹TH La Thuile-Planibel**** (TRNPLAN) – blisko
wyciągów, smaczna kuchnia, wysoki poziom usług
Y TH Pila***+ (TRNPILA) – przepięknie położony na
stoku, przy wyciągach, bogaty program animacyjny
Y Monboso**** (TRNMONB) – blisko wyciągów
Monterosa Ski

Via Lattea

Narciarska uczta! 6 włoskich stacji i 1 francuska, snowparki,
atrakcje aprés-ski.
Y latamy z Warszawy w terminie 14.01– 24.03.2023
Y✹Uappala Sestriere**** (TRNSEST) – w sercu kurortu,
animacje, wyśmienita kuchnia
Y TH Sestriere Villaggio Olimpico**** (TRNVILA)
– luksusowy, u podnóża Monte Fraiteve, w dawnej
wiosce olimpijskiej
Y Majestic Sansicario**** (TRNMAJE) – blisko centrum
Sansicario, nowoczesne pokoje, centrum wellness

Uludağ

Prestiżowy region narciarski niedaleko Bursy, w Parku
Narodowym Uludağ. Jego atuty to: idealne warunki
do narciarstwa alpejskiego, ski touringu, cross country
i heliskiingu, świetna baza noclegowa, malownicza sceneria,
zabytki, smaczna kuchnia i aprés-ski. Skipass w cenie!
Y latamy z Warszawy w terminie 23.12.2022 – 17.03.2023
Y w ofercie Stambuł i stoki Uludağ: 2 dni w Stambule,
5 dni na stoku
Y w Stambule do wyboru: Ibis Istanbul Zeytinburnu***
(ISTSTAM) lub Novotel Istanbul Zeytinburnu****
(ISTNOVO), w Uludağ pobyt w komfortowym hotelu
Monte Baia Uludağ****+ z soft all inclusive
Y zwiedzanie Stambułu z przewodnikiem
Y ubezpieczenie rozszerzone o sporty wysokiego ryzyka
Y w ofercie także wycieczka Magiczny Orient (ISTMAGI)
Y Klub Przyjaciół Itaki w Hotelu Monte Baia Uludağ:
polskie animacje dla dzieci, gry, konkursy i tańce
w czasie ferii zimowych: 16.01– 26.02.2023

ZIMA 22/23 – tylko do 30 września
PAKIET 22 GRATIS:
Multi Zmiana 22

Nielimitowane zmiany rezerwacji do 22 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. Zmiana dokonywana jest według warunków cenowych obowiązujących w dniu
dokonania zmiany. Cena rezerwacji po zmianie nie może być tańsza o więcej niż 10% od wartości pierwotnej
umowy z zachowaniem tej samej liczby 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
pier wotnej rezer wacji. W prz ypadku powrotu do parametrów rezer wacji sprzed zmiany dokonanej
na warunkach MULTI ZMIANY 22 obowiązują pierwotne warunki cenowe sprzed tej zmiany. MULTI ZMIANA
22 dotyczy ofert ZIMA 22/23 w ramach sezonu ZIMA 22/23 z wyłączeniem: imprez realizowanych przelotem
rejsowym (nie czarterowym) i low costem – 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). Skorzystanie
z Multi Zmiany 22 wyłącza działanie Gwarancji Najniższej Ceny.

Płatność 22
Pełną należność za imprezę, z potrąceniem dokonanej przedpłaty, należy wpłacić na 22 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Gwarancja Najniższej Ceny GRATIS!
Gwarantujemy prawo do najniższej ceny w promocji „W STRONĘ SŁOŃCA!”. Jeśli po dokonaniu rezerwacji znajdą
Państwo identyczną ofertę w korzystniejszej cenie w ramach promocji „W STRONĘ SŁOŃCA”, z przyjemnością
obniżymy cenę imprezy. Decyzja o wyborze warunków promocji należy do Państwa. Przy porównaniu cen
uwzględnia się wartość wszystkich świadczeń, również świadczeń dodawanych gratis lub w obniżonej cenie
w niektórych okresach promocji, jak: parking, wycieczki lokalne, gwarancja najniższej ceny. Przy wyborze
innego etapu promocji należy upewnić się, że usługi otrzymane wcześniej gratis lub zaliczka nie wymagają
dopłaty. Gwarancja Najniższej Ceny nie uprawnia do zmiany na ceny Last Minute lub ceny w promocjach
innych niż „W STRONĘ SŁOŃCA!”. Gwarancja Najniższej Ceny przestaje obowiązywać po skorzystaniu z Multi
Zmiany 22. Gwarancja Najniższej Ceny dotyczy wyłącznie imprez turystycznych opartych o samolot czarterowy
lub autokar.

PLUS

Y Gwarancja Niezmienności Ceny za
Y 15% zaliczki

dopłatą

Y dzieci 2+2 świadczenia hotelowe GRATIS

w wybranych hotelach
Y 50% zniżki dla dziecka w wybranych hotelach
Y zniżki do 36%
Y 2% zniżki dla Stałych Klientów
Y 8% zniżki na wycieczki lokalne

Gwarancja Niezmienności Ceny za dopłatą
Gwarantujemy, że cena zarezerwowanej podróży nie ulegnie zmianie
do dnia wyjazdu! Ewentualny wzrost kursów walut, kosztu transportu
lub opłat lotniskowych, portowych itp. nie będzie miał wpływu na cenę.
Cena usługi Gwarancja Niezmienności Ceny (GNC) jest uzależniona
od ceny imprezy za osobę i wynosi:

Cena imprezy/os.

Cena usługi GNC/os.

0 – 2 000 PLN
2 000,01 – 5 000 PLN
5 000,01 – 7 000 PLN
powyżej 7 000 PLN

69 PLN
99 PLN
149 PLN
199 PLN

Regulamin promocji
1. Promocja obowiązuje dla ofert ZIMA 22/23 oznaczonych w systemach
rezerwacyjnych i na www.itaka.pl promocją „W STRONĘ SŁOŃCA!”.
2. Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży
w czasie promocji.
3. Promocja „W STRONĘ SŁOŃCA!” 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.

Zniżka 2% dla Stałych Klientów
10. Z
 niżkę 2% dla Stałych Klientów można dodać logując się do Strefy Klienta
(tylko w Aplikacji Mobilnej ITAKA).
11. Zniżka jest aktywna do 14 dni po dokonaniu rezerwacji.
12. Stały Klient to uczestnik Programu Lojalnościowego, który zapisał się
do Programu Lojalnościowego do dnia 26.04.2022 r.
13. Zniżka 2% dla Stałych Klientów dostępna jest tylko dla najnowszej wersji
Aplikacji Mobilnej ITAKA.
14. Pula zniżek w promocji jest ograniczona i ważna do jej wyczerpania.
15. Dodatkowa zniżka dla Stałych Klientów w wysokości 2% liczona jest na
rezerwacji potwierdzonej i opłaconej zaliczką. Zniżka nie nalicza się od:
TFG, TFP, dodatkowych ubezpieczeń oraz wybranych usług dodatkowych.
Aktualna lista dostępna jest w punktach sprzedaży.

8% zniżki na wycieczki lokalne
16. A
 by skorzystać z kodu rabatowego i otrzymać 8% zniżki na wycieczki
lokalne na: itaka.seeplaces.com lub w punktach sprzedaży, należy
zarejestrować się i zalogować do Strefy Klienta oraz pobrać kod rabatowy.
17. K
 od rabatowy jest ważny do 30.09.2022 r. na wszystkie wycieczki,
które odbywają się w okresie od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r.

