
Stawiamy na stosunek jakości do ceny, kierunki na których możemy zagwarantować Klientowi bezpieczeństwo 
i najwyższe standardy wypoczynku. Tej zimy jesteśmy obecni w 42 krajach na 6 kontynentach: to zarówno prestiżowe 
destynacje egzotyczne, jak i bliższe kierunki – hity sprzedażowe chętnie wybierane przez Polaków przez cały rok. 
Kontynuujemy formułę  „tylko dla dorosłych”, czyli chillout i niekończąca się zabawa w ekskluzywnych klubach ItaKarma.

Egzotyka
Z Warszawy na plaże Malediwów i Zanzibaru oraz z Warszawy i Katowic do Dominikany nasi Klienci polecą 
Dreamlinerem PLL LOT – szybko, komfortowo i bez międzylądowań. Miłośnicy egzotycznych klimatów odwiedzą 
z nami także Nosy Be, należącą do Madagaskaru oraz Sal z archipelagu Wysp Zielonego Przylądka.

Blisko i ciepło
Wyjątkowe miejsce w naszej ofercie zajmują Wyspy Kanaryjskie: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote i Teneryfa. 
Unikalny produkt czeka na portugalskiej Maderze, w Egipcie proponujemy wypoczynek w Marsa Alam i Hurghadzie.  

Wycieczki
Dla pasjonatów zwiedzania na start przygotowaliśmy 117 programów wycieczek objazdowych i city breaks. Na dalekie 
podróże zapraszamy m.in. do Tajlandii, Meksyku, Ekwadoru, Peru, na Seszele, Bali i Sri Lankę. Na aktywnych czekają
rejsy po Malediwach i wyspach Madagaskaru w ramach oferty „No Limits”. Polecamy wycieczki z cyklu „Kameralne podróże”
– zwiedzanie w małych grupach, „Tylko dla Ciebie” – prywatne podróże z pilotem i samochodem do dyspozycji,
 „Wakacje pod palmami” – zwiedzanie i wypoczynek w najodleglejszych zakątkach świata. 

Dojazd własny
Dla tych, którzy zimą planują bardzo bliskie podróże, na start proponujemy wypoczynek w Polsce i Czechach. Zarówno w Polsce, 
jak i u naszych południowych sąsiadów wybraliśmy najlepsze w swojej klasie hotele po konkurencyjnych cenach.

Poznaj kluczowe fakty o naszym produkcie, ofertowe ciekawostki, sprzedażowe inspiracje i nasze mocne strony. 

KOMUNIKAT NR 141/2022
Z DNIA 27.04.2022
DOT. PROMOCJI:  W STRONĘ SŁOŃCA!
KOD PROMOCJI: Z100/C100
TERMIN PROMOCJI: 27.04.2022 – 31.05.2022
OFERTA: ZIMA 22/23

W STRONĘ SŁOŃCA!
SŁONECZNA, CIEPŁA I GORĄCA, EGZOTYCZNA I PEŁNA RADOŚCI POKAZYWANIA 
ŚWIATA NASZYM KLIENTOM. ZIMA 22/23 OD DZISIAJ W SPRZEDAŻY! 
TO PIERWSZA ODSŁONA NASZEJ OFERTY, JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE DESTYNACJE, 
HOTELE I WYCIECZKI, WYJAZDY PAKIETOWANE DYNAMICZNIE – NOWE SPOJRZENIE 
NA POTRZEBY KLIENTA, A TAKŻE PROPOZYCJE DLA NARCIARZY.





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.

✹  jesteśmy jedynym touroperatorem oferującym 
Malediwy lotem bezpośrednim z Warszawy 
(Dreamliner PLL LOT)

✹  wielu z naszych Klientów powraca na malownicze 
atole do innych hoteli

✹  aby sprostać oczekiwaniom Klientów systematycznie 
powiększamy ofertę o nowe, wyjątkowe obiekty

✹  większość Klientów wybierając Malediwy rezerwuje 
dodatkowe usługi: zakwaterowanie w domkach 
na wodzie, all inclusive i transfery prywatnym 
samolotem

Nosy Be – wyspa, którą 
pokochali nasi Klienci 
Wysepka na końcu świata, którą „odkryliśmy” dla pol-
skich turystów. Tutaj życie płynie „mora mora” – bez 
pośpiechu i bez stresu, mieszkańcy są otwarci, pogodni 
i życzliwi, a w powietrzu unosi się zapach kawy i wanilii.  
Jej wizytówką są piękne piaszczyste plaże, krystalicznie 
czysty, turkusowy ocean, rafy koralowe i niezwykła przy-
roda. Wymarzona wyspa na niezapomniane wakacje, 
bez zgiełku i komercji!

✹  latamy z Warszawy w terminie 29.09.2022 
– 12.01.2023

✹  w ofercie topowe hotele z bardzo dobrymi 
opiniami naszych Klientów: Andilana Beach 
Resort (NOSANDI), Royal Beach (NOSROYA)

✹  ItaKarma w hotelu Orangea (NOSORAN)
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Zanzibar – pierwsi 
i najwięksi na wyspie!
Magia Afryki spotyka się tu z cudnymi plażami, a wspo-
mnienia 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.

✹   w ZIMIE 22/23 wprowadzamy także wyloty 
z Gdańska

✹  w listopadzie i grudniu latamy z Warszawy 
(Dreamlinerem PLL LOT) i z Katowic (małym 
samolotem z międzylądowaniem w Hurghadzie) 
– tak, jak dotychczas

✹  od okresu świątecznego zwiększamy liczbę 
samolotów i ruszamy z Gdańskiem, Poznaniem 
i Wrocławiem (wszystkie na 189 miejsc 
– międzylądowanie w Hurghadzie)

✹  w wysokim sezonie zimowym na Zanzibar 
planujemy wysyłać nawet 1050 osób tygodniowo  

✹  pobyty na 7 i 14 nocy
✹  najbogatsza oferta wypoczynku na Zanzibarze 
✹  wszystkie hotele przepięknie położone 

w pierwszej linii brzegowej i dobrane pod 
naszych turystów: od sprawdzonych kameralnych 
i budżetowych do luksusowych hoteli 
pięciogwiazdkowych 

✹  bardzo dobry serwis i wysokie oceny naszych 
Klientów! 

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

✹  latamy w soboty z Warszawy i Katowic 
(Dreamlinerem PLL LOT)

✹  współpracujemy ze światowymi sieciami: Lopesan, 
Barceló

✹  renomowane pięciogwiazdkowe hotele, w tym 
jeden z najpopularniejszych wśród naszych Klientów: 
Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort (PUJSERE)



Lanzarote
Dzielimy się z naszymi Klientami miłością do tej nie-
zwykłej 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.

✹   latamy cały rok, zimą w sobotę z Warszawy 
i Katowic

✹  współpracujemy z wiodącymi sieciami 
hotelowymi, w tym Barceló, Meliá

✹  kluczowe hotele na wyłączność na polskim rynku: 
Aequora Lanzarote Suites (ACESENT), Los Zocos 
Impressive Lanzarote (ACEZOCO), Grand Teguise 
Playa (ACEGRAN), Lanzarote Village (ACEVILL)

✹   na start: 23 hotele i wycieczka: Plażowanie 
na wulkanie (ACEPLAZ)!

Fuerteventura 
Fascynuje i zachwyca piaszczystymi plażami, któ-
re ciągną się kilometrami, a słynna plaża Sotavento 
jest jedną z najpiękniejszych na świecie. Szczyci się re-
welacyjnymi warunkami do uprawiania windsur� ngu, 
a malownicze kurorty Caleta de Fuste i Corralejo są ide-
alne na rodzinne wakacje. Jednymi z lokalnych specja-
łów są ron miel i wyroby z aloesu: do wypróbowania 
na miejscu i na prezent z wakacji.

✹  latamy cały rok, zimą z Warszawy, Katowic, Poznania 
i Wrocławia (również na 10-11 nocy)

✹  współpracujemy z wiodącymi sieciami hotelowymi: 
R2, Barceló, Princess, Iberostar, Meliá

✹  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)

✹  ItaKarma w hotelu Design R2 Bahia Playa (FUEBAHG)
✹  na start: 21 hoteli i wycieczka: Wiatr w żagle 

(FUEWIAT)!

Gran Canaria 
Wyspa o wielu twarzach, rozpieszcza plażami, rzuca wyzwa-
nie miłośnikom trekkingu i górskich wypraw. Nazywana kon-
tynentem 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 od-
wiedź Las Palmas – kosmopolityczną stolicę całego archipe-
lagu Wysp Kanaryjskich.

✹  latamy cały rok, zimą z Warszawy i Katowic (również 
na 10-11 nocy)

✹  współpracujemy z wiodącymi sieciami hotelowymi: 
Lopesan, Barceló, Gloria, Dunas

✹  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)

✹  na start: 27 hoteli!

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). 
NA START: 149 HOTELI I WYCIECZKI OBJAZDOWE.

Teneryfa 
Niespotykana paleta kolorów szerokich plaż pokry-
tych wulkanicznym piaskiem, ciepłe południe wyspy 
ze słoneczną pogodą przez cały rok i bujna, tropikal-
na roślinność na północy, słynny Loro Park oraz wod-
ne szaleństwo w Siam Parku, Jego Wysokość wulkan 
Teide – najwyższy szczyt Hiszpanii otoczony księży-
cowym krajobrazem. Teneryfa oszałamia bogactwem 
przyrody, kusi dobrą zabawą, zaprasza na aktywny 
wypoczynek, wakacyjny relaks z rodziną czy energe-
tyzujący wypad z przyjaciółmi.

✹  latamy cały rok, zimą z Warszawy i Katowic
✹  współpracujemy z wiodącymi sieciami 

hotelowymi: Barceló, Be Live, Meliá, H10
✹  kluczowe hotele na wyłączność na polskim 

rynku: Allegro Isora (TFSBAVA), Barceló Santiago 
(TFSBASA), Atlantic Mirage Suites & Spa (TFSMIRA)

✹  na start: 48 hoteli i wycieczka: Zawsze niech 
będzie słońce (TFSZAWN)!

Fuerteventura 
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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 turkusowe morze i niekończące się pla-
że, oryginalna muzyka – morna i znakomita kuchnia, 
zjawiskowe krajobrazy i wspaniała pogoda. Sal to tak-
że jedno z najlepszych miejsc na świecie do uprawiania 
windsur� ngu i kitesur� ngu.

✹  latamy z Warszawy
✹  sprzedażowe hity: Oasis Atlantico Belorizonte 

(SIDOASB), Oasis Atlantico Salinas Sea (SIDOASS)
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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 miej-
scach słynnej wyspy nazywanej „ogrodem na Atlanty-
ku”. 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. Ma-
dera okazała się naszym „lekarstwem na pandemię” 
i w ostatnich dwóch latach stała się destynacją 
NUMER 3 w ITAKA GROUP.

✹   latamy cały rok, zimą z Warszawy, Katowic 
i Poznania

✹  współpracujemy z wiodącymi sieciami: Meliá, 
Vila Galé, Four Views, VidaMar

✹  wyłączność na rynku polskim, m.in. VidaMar 
Resort Madeira (FNCVIDA), Meliá Madeira 
Mare Resort & Spa (FNCMELI), Allegro Madeira 
(FNCALMA) 

✹  na start: 30 hoteli i wycieczki: Strelicje 
na klifach (FNCSTRE) (wycieczka nr 5 w całej 
ITAKA GROUP w ostatnich 2 latach), Na dachu 
Madery (FNCDACH) 

✹  świetne opinie i doskonała relacja ceny do jakości



Hurghada
Jeden z najpopularniejszych egipskich kurortów, gwa-
rancja słońca przez cały rok, parki wodne ze zjeżdżalnia-
mi, piaszczyste plaże, restauracje i bary oraz rewelacyjne 
warunki do nurkowania i kitesur� ngu sprawiają, że war-
to ją polecać zarówno na rodzinne wakacje, jak i wypo-
czynek w gronie przyjaciół. Świetny punkt wypadowy 
do zwiedzania skarbów faraonów!

✹  latamy z 5 lotnisk: Warszawy, Katowic, Poznania, 
Wrocławia i Gdańska 

✹  sprzedażowe hity: Titanic Beach Spa & Aqua Park 
(HGRTITA), Titanic Royal (HRGTITR), Sunrise Mamlouk 
Palace Resort & Spa (HRGSUNM)

✹  na start: 15 hoteli i 2 wycieczki: Bogowie i faraonowie 
(HRGBOGO) i Tylko dla Ciebie – Sekrety faraonów 
(HRGFITC)
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Marsa Alam
Kolorowy podwodny świat, niezwykła fauna i � ora 
Morza Czerwonego zachwycają turystów z całego 
świata. Gorąco polecamy to miejsce pasjonatom 
nurkowania i plażowania. Rejon Marsa Alam słynie 
z doskonałych warunków do nurkowania, wspania-
łych piaszczystych plaż i unikatowych raf koralowych, 
a znakomite hotele dysponują bogatym zapleczem 
sportowo-rekreacyjnym.

✹   latamy z 5 lotnisk: Warszawy, Katowic, Wrocławia, 
Poznania i Gdańska 

✹  2 dni wylotów: możliwe pobyty na 10-11 nocy 
z Warszawy i Katowic

✹  sprzedażowe hity: Royal Tulip Beach Resort 
(RMFTULR), Sataya Resort Marsa Alam (RFMSATA), 
Lazuli (RFMLAZU)

✹  na start: 14 hoteli i wycieczka: Skarby faraonów 
(RMFSKAR)

Egipt 
– najlepsze all inclusive 
w najlepszych hotelach
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.
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✹  wracamy do Tajlandii, na którą czeka wielu 
naszych Klientów. Pierwsze grupy startują 
już w czerwcu, ale pełna oferta od zimy 
– znane, wysoko oceniane objazdy

✹ nowe lotniska wylotowe na objazdówki 
po Meksyku i Kostaryce: oprócz dotychczasowych, 
Warszawy i Krakowa, teraz także Wrocław i Gdańsk

✹ nowości: Sri Lanka i Ekwador z cieszącym się 
dużym zainteresowaniem cyklem „Wakacje 
pod palmami”, objazd Peru (LIMPERU)

✹ rejsy 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

Wycieczki
– dla ciekawych świata

✹ na aktywnych czekają także rejsy po Malediwach 
i wyspach Madagaskaru w ramach oferty
 „No Limits”

✹ 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

✹ autokary zawiozą naszych Klientów na jarmarki 
bożonarodzeniowe, pasterkę w Watykanie, 
sylwestra m.in. w Paryżu, Rzymie i Wenecji 
oraz na Wielkanoc do Rzymu



PAKIET 22 GRATIS:

ZIMA 22/23 – tylko do 31 maja
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IMPREZY AUTOKAROWE:
✹ rezerwacja miejsca z przodu autokaru (rząd 1-3) GRATIS (zależnie od dostępności miejsc)
✹  dodatkowe 300 PLN zniżki dla 1. dziecka do 12 lat (w pokoju db1 lub d22) na wycieczkach: 

XITKLAS, XITRZYM, XITSERE, XITGRAN, XITLAZU, XITNAPO, XITNATA

IMPREZY REALIZOWANE PRZELOTEM REJSOWYM:
✹  nielimitowane zmiany rezerwacji do 90 dni przed rozpoczęciem imprezy  

(nie dotyczy dynamicznego pakietowania)
✹ Indie – wiza turystyczna oraz pośrednictwo GRATIS
✹ Sri Lanka – wiza turystyczna oraz pośrednictwo GRATIS

PLUS
✹ 15% zaliczki
✹ dzieci 2+2 świadczenia hotelowe GRATIS w wybranych hotelach 
✹ 50% zniżki dla dziecka w wybranych hotelach
✹ zniżki do 40%
✹ parking, Fast Track i Executive Lounge za 1 PLN
✹ 2% zniżki dla Stałych Klientów
✹ 8% zniżki na wycieczki lokalne SeePlaces

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.
Klient może wybrać warunki cenowe:
✹ obowiązujące 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 pierwotnej rezerwacji. 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 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.

Gwarancja Niezmienności Ceny GRATIS!
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.

Ubezpieczenie Itaka Simple z zakresem rozszerzonym o COVID-19 
GRATIS!



 

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.  Zniżkę 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.  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 31.05.2022 r. na wszystkie wycieczki,  
które odbywają się w okresie od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r.

Ubezpieczenie Itaka Simple z zakresem 
rozszerzonym o Covid-19
18.  Oferta ważna jest do wyczerpania puli promocyjnych ubezpieczeń.

Parking, Fast Track i Executive Lounge za 1 PLN
19.  Oferta „PARKING ZA 1 PLN” dotyczy parkingów w Warszawie – Parking Lot 

(zewnętrzny) przy Lotnisku Chopina, Katowicach – P2, Wrocławiu, Poznaniu 
– P5 i Gdańsku.

20.  Oferta „FAST TRACK ZA 1 PLN” dotyczy wylotów long haul z Warszawy 
(Lotnisko Chopina), Katowic i Gdańska.

21.  Oferta „EXECUTIVE LOUNGE ZA 1 PLN” dotyczy wylotów long haul  
z Warszawy (Lotnisko Chopina), Wrocławia, Gdańska i Poznania.

22. Oferta ważna jest do wyczerpania miejsc.

W STRONĘ SŁOŃCA! ZIMA 22/23

https://www.lotnisko-chopina.pl/
https://www.lotnisko-chopina.pl/
https://www.lotnisko-chopina.pl/



