
KOMUNIKAT NR     001/2022
Z DNIA     29.09.2021

DOT. PROMOCJI:     ITAKI świat nadal jest piękny!
KOD PROMOCJI:         P100/D100
TERMIN PROMOCJI:   29.09.2021 - 30.11.2021 
OFERTA:     LATO 2022

Stawiamy na stosunek jakości do ceny, kierunki na których możemy zagwarantować Klientowi najwyższe standardy 
wypoczynku, ofertę adresowaną do konkretnego Klienta. Rozwijamy nowe technologie, w tym aplikację mobilną ITAKA 
dedykowaną m.in. podniesieniu standardu obsługi naszych Klientów podczas wakacji. Niestandardowe długości pobytu, 
większy dostęp do produktu objętego pakietowaniem dynamicznym to kolejne atuty oferty LATO 22.
Jak co roku, Klienci ITAKI spędzą wakacje w Grecji, z wysokiej jakości hotelami all inclusive w najpopularniejszych kurortach: 
na Krecie, Rodos, Zakynthos, Kos, Thassos i Chalkidiki. Turcja reprezentowana jest przez najsłynniejsze miejsca wakacyjne  
i najlepsze plaże: Alanya, Side, Kusadasi, Kemer, Belek, Antalya, Bodrum, Finike i Didyma. Nowości hotelowe czekają w Albanii  
– hicie tegorocznego lata. Tradycyjnie przygotowano wiele propozycji do Hiszpanii z Wyspami Kanaryjskimi, kolejnym 
mocnym kierunkiem ITAKI. Unikalna oferta czeka na Klientów na portugalskiej Maderze, cieszącej się popularnością 
przez cały rok. Na egzotyczne podróże, które są wyraźnym trendem ulubionych kierunków wakacyjnych ITAKA zaprasza  
na Zanzibar, Malediwy, Dominikanę, Wyspy Zielonego Przylądka i Madagaskar. W pierwszej odsłonie sezonu LATO 22  
są także Egipt, Tunezja, Bułgaria i Włochy. 
Wyjątkowe miejsce w wakacyjnym portfolio ITAKI zajmuje produkt adresowany do konkretnego Klienta: Kluby Przyjaciół 
ITAKI i ItaKarma. Kluby Przyjaciół ITAKI, obchodzące tego roku 10. rocznicę, to oferta rodzinnego wypoczynku  
w wyselekcjonowanych hotelach, których na LATO 22 będzie 33. Współpraca z ENERGYLANDIĄ, której bohaterowie bawią 
najmłodszych turystów z Polski wniosła nie tylko dużo radości dla dzieciaków, ale także duży wzrost zainteresowania hotelami 
klubowymi, co przyczyniło się także do sukcesu komercyjnego tego segmentu produktu. Po udanym debiucie ItaKarmy, 
ekskluzywnej formuły klubowej adresowanej do osób dorosłych planowanych jest 15 hoteli w 12 destynacjach.
Pasjonatów zwiedzania ITAKA zaprasza na prawie 200 autorskich wycieczek objazdowych do najciekawszych zakątków 
świata. W ofercie m.in. trasy objazdowe realizowane przelotami charterowymi do Grecji i Turcji, które połączyć można  
z wczasami, rejsy po Nilu, a także programy z cyklu „Wakacje pod palmami”: egzotyczne podróże do najodleglejszych 
zakątków świata, „Jadę na plażę”: wycieczki autokarowe, zwiedzanie i odpoczynek na południu Europy, „Lecę nad morze”: 
wycieczki oparte na przelotach liniowych do destynacji europejskich.
W ofercie na dojazd własny są Grecja, Macedonia i Czarnogóra, już wkrótce Chorwacja, Słowenia i Czechy. W sprzedaży 
są także pierwsze hotele w Polsce, których finalnie będzie ok. 150. Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie hotelami  
z przelotem dostępnym w ramach pakietowania dynamicznego rośnie liczba tego rodzaju produktu.

Na 33. wakacje z ITAKĄ zapraszamy na najpiękniejsze plaże pod słońcem i najciekawsze trasy objazdówek! Najlepszy 
produkt przygotowany przez profesjonalistów to gwarancja udanych wakacji naszych wspólnych Klientów. W ofercie 
znajdziecie ulubione hotele i popularne destynacje, zarówno tradycyjne kierunki jak i coraz bardziej popularną latem 
egzotykę. Na miłośników formuły klubowej czekają wakacje w rodzinnych Klubach Przyjaciół ITAKI oraz prosecco  
w hotelach ItaKarmy. Kalejdoskop wrażeń i niezapomniane przeżycia czekają na trasach wycieczek objazdowych  
i city breaks. Na start przygotowaliśmy 29 samolotowych kierunków wypoczynkowych z blisko 500 hotelami, ponad  
200 programów wycieczek objazdowych i kierunki na dojazd własny. To pierwsza część oferty, sukcesywnie wprowadzane 
będą kolejne destynacje, hotele i wycieczki.

Dzisiaj startujemy z ofertą LATO 22! 

WITAJ 
LATO22

ITAKI świat nadal jest piękny!





HOTEL GRAND BLUE FAFA (TIABLUE)*
HOTEL FAFA PREMIUM (TIAMELP)

DURRËS
DURRËS

ALBANIA

HOTEL WELA (BOJWELA)

HOTEL MELIÀ SUNNY BEACH (BOJMELI)

HOTEL TOPOLA SKIES RESORT & AQUAPARK (VARTOPO/VARTOPS)

HOTEL ATLAS (VARATLA)

SŁONECZNY BRZEG
SŁONECZNY BRZEG
KAWARNA
ZŁOTE PIASKI

BUŁGARIA

HOTEL MAREBLUE BEACH (CFUBLUE)

HOTEL MESSONGHI BEACH HOLIDAY RESORT (CFUMESS)

HOTEL SIRIOS VILLAGE (CHQSIRO)*
HOTEL AQUILA RITHYMNA BEACH (CHQAQUI)*
HOTEL GAIA ROYAL (KGSGARO)

HOTEL PRINCESS OF KOS (KGSPRIN)

HOTEL AEOLIS THASSOS PALACE (KVAAEOL)**
HOTEL AERIA (KVAAERI)**
HOTEL ESPERIDES BEACH FAMILY RESORT (RHOESPE)

HOTEL GOLDEN COAST FAMILY RESORT (ZTHGOLC)*

KORFU
KORFU
KRETA
KRETA
KOS
KOS
THASSOS
THASSOS
RODOS
ZAKYNTHOS

GRECJA

HOTEL BARCELÓ PUNTA UMBRIA BEACH RESORT (FAHPUBR)

HOTEL FUERTEVENTURA PRINCESS (FUEPRIN)

HOTEL ABORA INTERCLUB ATLANTIC (LPAINTA)

HOTEL LA PALMA & TENEGUÍA PRINCESS VITAL & FITNESS (SPCPRIN)

HOTEL BG TONGA DESIGN & SUITES TOWER (PMITONA)

COSTA DE LA LUZ
FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA
LA PALMA
MAJORKA

HISZPANIA

HOTEL CAESAR BAY RESORT (DBBCESA)

HOTEL ROYAL TULIP BEACH RESORT (RMFTULR)

MARSA MATROUH
MARSA ALAM

EGIPT

HOTEL SERRA PALACE (EX. LTI SERRA RESORT) (AYTSERR)

HOTEL  CLUB KASTALIA (AYTKAST)

HOTEL FUN & SUN CLUB DI FINICA (AYTFINI)

HOTEL CRYSTAL PALACE (AYTPALG)

HOTEL CRYSTAL TAT BEACH (AYTTATB)

HOTEL PINE BAY (ADBPINB)

HOTEL MAXERIA BLUE DIDYMA (BJVMAXE)

HOTEL AZURE BY YELKEN (BJVAZUR)

RIWIERA TURECKA
RIWIERA TURECKA
RIWIERA TURECKA
RIWIERA TURECKA
RIWIERA TURECKA
KUSADASI
DIDYMA
BODRUM

TURCJA

HOTEL CLUB PALM AZUR (DJEPALM)DJERBA
TUNEZJA

HOTEL SANTA CATERINA VILLAGE RESORT & SPA (SUFCATE)

HOTEL CASTERDORIA MARE (OLBDORI)

KALABRIA
SARDYNIA

WŁOCHY

ITALIA NIE TYLKO W MINIATURZE (XITMIRA)

SZALONE WAKACJE (XITGAAR)

BAJKOWY WEEKEND (PARBAJK)

KRAINA BAJKI I BAŚNI (XFRKRAI/XFRKRAP)

WAKACJE W PARYŻU (XFRWAKA/XFRWAKP)

AHOJ, KRECIKU! (XCZAHOO)

WAKACJE W CZECHACH (XCZWAQA)

ZACZAROWANY LONDYN (XGBCZAR)

LEGOLAND, CZYLI BAW SIĘ DOBRZE (XDKLEGO)

KRAKÓW I ENERGYLANDIA! (XPLKREN)

WESTERN CAMP RESORT I PARK ROZRYWKI ENERGYLANDIA (SPLENER)

WŁOCHY
WŁOCHY
FRANCJA
FRANCJA
FRANCJA
CZECHY
CZECHY
WIELKA BRYTANIA
DANIA
POLSKA
POLSKA

WYCIECZKI

*KLUB PRZYJACIÓŁ ITAKI W TERMINIE: 1 CZERWCA 2022 – 30 WRZEŚNIA 2022
**JEDEN WSPÓLNY KLUB



Regulamin promocji Bilet do Parku 
Rozrywki ENERGYLANDIA za 1 PLN

1.      Promocja dotyczy 2200 pierwszych dzieci z rezerwacji oferty 
        Klubu Przyjaciół ITAKI LATO 2022 (hotele i wycieczki).

2.    Kluby Przyjaciół ITAKI działają w terminie od 15 czerwca do 15 września 2022 r., 
         a dla wybranych hoteli od 1 czerwca do 30 września 2022 r. (patrz opis hotelu).

3.     Do otrzymania promocyjnego biletu jednorazowego wejścia do Energylandii 
        w cenie 1 PLN oraz do wejścia na teren Parku na podstawie tego biletu 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 wygenerować bilet 
         elektroniczny do Energylandii na swoim koncie w Stre�e Klienta. W tym celu należy 
         zalogować się na stronie https://www.itaka.pl/strefa-klienta/ i dodać do konta 
         swoją rezerwację.

6.     Bilety będą dostępne w Ste�e Klienta od dnia 1 stycznia 2022 r.

.

7.         Bilet jednorazowego wejścia upoważnia do wejścia do Energylandii w okresie od daty 
         otrzymania (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022 r.) do 30.10.2022 r., z wyłączeniem 
         terminu 25.06-31.08.2022 r. oraz zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku, który dostępny 
         jest na stronie https://energylandia.pl/zaplanuj-pobyt/kalendarz/.

8.    Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem Energylandii: 
         https://energylandia.pl/ 

9.     Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać na terenie Parku pod opieką rodziców!

10.  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.

11.   Promocja obowiązuje do wyczerpania miejsc/biletów.

12.  W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta 
         lub zmiany rezerwacji na imprezę spoza oferty KPI, bilet nie podlega zwrotowi.

*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

13.  W przypadku rozwiązania umowy przez Nowa Itaka Sp. z o.o., bilet pozostaje 
        do dyspozycji Klienta**. Opłata w wysokości 1 PLN nie zostanie zwrócona.



TYLKO DLADOROSŁYCH

15 hoteli
benefity:

Fast track na lotniskach w Polsce
pierwszeństwo przy check-in 
powitalny kosz owoców w pokoju, etc.

w wybranych hotelach formuła całoroczna
w wybranych hotelach usługi dodatkowe, np. pomoc przy 
organizacji zaręczyn



ANIMACJE PO POLSKU

GRECJA Hotel Aeolos Beach Resort (CFUAEOL)

HISZPANIA

ZANZIBAR

GRECJA

GRECJA

Hotel Azure Resort & Spa (ZTHRANE)

Hotel Zante Park Resort & SPA – BW Premier Collection 
i Hotel Zante Park Resort & SPA – BW Premier Collection  
(Executive Section) (ZTHPARK/PARE)

GRECJA

GRECJA Hotel Elpida Village (HERELPI)

Hotel Impressive Playa Granada (AGPPLAY)

Hotel Kiwengwa Beach Resort (ZNZKIWE)

Hotel Petra Mare (HERPETM)



PAKIET 22 na LATO 22 GRATIS:

WITAJ LATO 22 – TYLKO DO 30 LISTOPADA: 

Gwarancja Najniższej Ceny 
gwarantujemy prawo do najniższej ceny w promocji „ITAKI ŚWIAT NADAL JEST PIĘKNY”. Jeśli  
po dokonaniu rezerwacji znajdą Państwo identyczną ofertę w korzystniejszej cenie w ramach promocji 
„ITAKI ŚWIAT NADAL JEST PIĘKNY”, 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 
„ITAKI ŚWIAT NADAL JEST PIĘKNY”. Gwarancja Najniższej Ceny przestaje obowiązywać po skorzystaniu  
z Multi Zmiany 22. Gwarancja Najniższej Ceny dotyczy wyłącznie imprez turystycznych opartych  
o samolot czarterowy lub autokar.

Rezygnacja 22
W przypadku rezygnacji na 22 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 samolot czarterowy lub autokar

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

Multi Zmiana 22Multi 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. 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 do parametrów rezerwacji sprzed zmiany dokonanej na warunkach MULTI ZMIANY 22  
obowiązują pierwotne warunki cenowe sprzed tej zmiany. MULTI ZMIANA 22 dotyczy ofert  
LATO 22 w ramach sezonu LATO 22 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. 

dzieci 2+2 świadczenia hotelowe GRATIS  
w wybranych hotelach

50% zniżki dla dziecka w wybranych hotelach

15% zaliczki

dla pierwszych 2200 dzieciaków w wieku  
2-12 lat bilet do ENERGYLANDII za 1 PLN  
(dot. oferty Klubów Przyjaciół ITAKI)

zniżki do 47%

PLUS

3% zniżki dla Stałych Klientów

8% zniżki na wycieczki lokalne

Imprezy oparte na przelotach rejsowych  
– zmiany do końca lutego bez opłat  
(nie dotyczy pakietów dynamicznych)

Ubezpieczenie Simple z zakresem 
rozszerzonym o COVID-19.
Za koszty leczenia i transportu powstałe na skutek 
pandemii Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
maksymalnie do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.



1. Promocja obowiązuje dla ofert LATO 2022 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.

ZNIŻKA 3% DLA STAŁYCH KLIENTÓW
10. Zniżkę 3% 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 28.09.2021 r.
13. Zniżka 3% 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 3% 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. Aby 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. Kod rabatowy jest ważny do 30.11.2021 r.

UBEZPIECZENIE SIMPLE Z ZAKRESEM ROZSZERZONYM O COVID-19
18. Oferta ważna jest do wyczerpania puli promocyjnych ubezpieczeń.

REGULAMIN PROMOCJI

http://www.itaka.pl
http://itaka.seeplaces.com

