
OTO LATO23!
Oto nasze bestsellery, nowości i kluczowe fakty na LATO 23! Prezentujemy najbardziej konkurencyjny produkt  
na polskim rynku, kilkaset ofert na pierwszą odsłonę 34. wakacji z ITAKĄ.

Nasze kolejne wspólne Lato będzie pełne wyzwań, pozytywnych trendów i nowych perspektyw.  
Naszą wspólną misją są najwyższe światowe standardy obsługi Klienta, pokazywanie świata jaki sami chcielibyśmy 
zobaczyć, dzielenie się doświadczeniami z najpiękniejszych podróży. Celujemy jak zawsze wysoko:  
rosnący apetyt naszych Klientów na wakacyjny luksus sprawia, że w ofercie dominują hotele z najwyższej półki, 
wyznaczające nowe standardy kontraktowania i ofertowania oraz inspirujące programy wycieczek objazdowych.

Naszą siłą jest dywersyfikacja produktu, zwracamy się do konkretnego Klienta, proponując zarówno  
różne długości pobytu, jak i różne formy wypoczynku czy aktywnego spędzania wakacji.

Życzę sprzedażowych rekordów, tylko zadowolonych Klientów, wiele satysfakcji zawodowej i oczywiście 
wspaniałych podróży z ITAKĄ!

 Piotr Henicz, Wiceprezes ITAKA HOLDINGS
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Wycieczki & City Breaks
300 wycieczek na start
autokarowa klasyka
samolotowe hity

Najlepsze rodzinne wakacje pod słońcem

Więcej niż pakietowanie dynamiczne

Już wkrótce!

‹
›

P R E M I U M 
KO N C E P T

Megaatrakcje na wakacje

Aplikacja Mobilna ITAKA 
– wszystko o wakacjach

Twoja droga do podróży

SMART

SMART

SMART

SMART

Klubowy chillout

Hotele & Resorty
450 hoteli na start
90% hoteli 4/5*, all inclusive



Y latamy aż do 4 portów: Antalya (AYT), Bodrum (BJV), Izmir (ADB) i wielki powrót do Dalamanu (DLM)!

Przebijamy konkurencję wiedzą o tym, co w Turcji jest najlepsze dla polskiego Klienta.  
Znamy rynek lepiej niż lokalne biura, a rekomendowane hotele gwarantują naszym Klientom 
jakość usług i dostępność nawet w najwyższym sezonie.

TURCJA 
– OD ZAWSZE NA SPRZEDAŻOWYM TOPIE

Antalya (AYT):
Y  wyloty aż 5 dni w tygodniu na różne długości pobytów (5, 6, 7, 8, 9,  

10, 11, 14 nocy)
Y latamy też z Zielonej Góry i Radomia
Y  powtarzamy nasze bestsellery, czyli hotele sieci SERRA, TRENDY, DREAM 

WORLD czy CROWN
Y  sprawdzone nowości z Lata 2022, jak: Alarcha Hotels & Resorts (AYTALCH), 

Hotel Side Noble Palace (AYTNOBL), J’adore Deluxe Hotel & Spa 
(AYTJADO), Hotel Washington Resort & Spa (AYTWASS)

Y  hotele sieci KILIKIA i sieci CRYSTAL

Bodrum (BJV)
Y więcej wylotów i większa operacja vs Lato 2022
Y kilka ciekawych nowości
Y  najważniejsze bestsellery jak: Hotel Aquasis Deluxe Resort & Spa 

(BJVASIS), Hotel Kadikale Resort Spa & Wellness (BJVKADI)  
czy Hotel Maxeria Blue Didyma (BJVMAXE)

Y  Hotel Kairaba Bodrum Imperial (BJVIMPE) – jedna z nowości  
i bestsellerów Lata 2022

Izmir (ADB)
Y oczywiście jest nasz bestseller: PINE BAY (ADBPINB)!
Y nowość z sieci hoteli MP, czyli Labranda Ephesus Princess (ADBEPHE)

Dalaman (DLM)
Y wracamy z ofertą w Marmaris i Fethiye
Y  na dobry początek sieć hoteli MP, w tym wyjątkowy Marmaris  

Bay Resort (DLMIMPG), hotel tylko dla dorosłych, przepięknie  
położony w otoczeniu piniowego lasu z widokiem na turkusowe morze



EGIPT – NIE TYLKO  
SKARBY FARAONÓW

TUNEZJA
– ROŚNIEMY W SIŁĘ!

Takiej oferty nie ma nikt w Polsce! Całoroczny kierunek z mnóstwem 
powracających Klientów, doceniających nasz przepis  
na niezapomnianą podróż do Kraju Faraonów: luksusowe hotele  
z all inclusive, wycieczki lokalne o wysokich walorach  
poznawczych, rewelacyjne rejsy ze zwiedzaniem.

Y  latamy do Marsa Alam, Taby i Hurghady

Taba tylko w ITACE!
Ciągle mamy wyłączność na polski rynek. Oprócz dobrej klasy 
hoteli, jak magnes przyciągają tu wycieczki lokalne, nie tylko 
„egipskie”, ale także do Petry (Jordania) i Jerozolimy (Izrael).

Marsa Alam – nasz sprzedażowy nr 1 to Royal Tulip Beach 
Resort (RMFTULR). Już niedługo w sprzedaży kolejny luksusowy hotel 
tych samych właścicieli. Do tego nasze inne bestsellery typu: Sataya 
Resort Marsa Alam (RMFSATA), Hotel Lazuli (RMFLAZU),  
czy Malikia Resort Abu Dabbab (RMFSOMA).

Hurghada – sieć Titanic, najbardziej pożądane hotele,  
budujące wolumen sprzedaży.

To miejsce nie wymaga szczególnej rekomendacji. Tu łączymy 
wypoczynek w egzotycznej scenerii z pasją odkrywania 
wyjątkowych miejsc. Kompaktowa oferta tradycyjnie bazuje  
na hotelach Oasis, lubianych i docenianych zarówno  
przez naszych Klientów, jak i nas samych.

Coraz więcej nas w Tunezji! Niezwykły renesans popularności tego 
kraju, którym zachwycają się nasi Klienci wybierając to niezwykłe 
miejsce na wakacje.

Y latamy do Monastiru (MIR) i na Djerbę (DJE)

Monastir – najlepsze hotele sieci Marhaba.

Djerba – sieciowe bestsellery Royal Karthago Djerba (DJEKART), 

Odysee Resort (DJEODYS) oraz hotele sieci Vincci.

CABO VERDE, CZYLI  
WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA



Kreta
Y  latamy 2 dni w tygodniu (środy i niedziele) do Chanii (CHQ) z:  

WAW, KTW, POZ i WRO, a do Heraklionu (HER) z: WAW, KTW, 
WRO, POZ i uwaga nowość: z Radomia

Y  w planach wyloty z mniejszych portów lokalnych, szczegóły 
wkrótce

Y  w rejonie Chanii mamy w naszym portfolio trzy najlepsze 5* 
hotele zachodniej części Krety: 
Euphoria Resort 5* (CHQEUPH) – 100% rekomendacji Klientów! 
Nowoczesny i stylowy, ma różne typy pokoi.  Od kilku lat 
najchętniej wybierany hotel na całej Krecie. 
Aquila Rithymna Beach 5* (CHQAQUI) – sieć Aquila Hotels 
& Resorts. Bezpośrednio przy piaszczystej plaży, 5 basenów, 
bogata oferta all inclusive. 
Avra Imperial Beach Resort & Spa 5* (CHQAVRG) 
dla wymagających Klientów, elegancki i luksusowy z bogatą 
ofertą SPA. Wprowadzony tego lata koncept all inclusive będzie 
kontynuowany w przyszłości.

Y  sukces KPI w hotelu Sirios Village (CHQSIRO): rekomendacje 
sięgnęły 97%, doceniony za obsługę, wyżywienie, świeżo 
wyremontowane pokoje superior. Chcemy kontynuować 
współpracę, a hotel zamierza wyremontować 90% pokoi.

Y  rewelacyjne opinie dla ItaKarmy w Solimar White Pearl 
(CHQWHIT), który zaskoczył nowymi atrakcjami i fantastycznymi 
sobotnimi Gala Dinners. Wielu powracających Klientów!

Zakynthos
Y  latamy 3 dni w tygodniu: we wtorki, piątki i niedziele.  

Wyloty z: WAW, KTW, POZ i WRO
Y  w planach dodatkowe porty lokalne
Y  hotele w najsłynniejszych kurortach wyspy
Y  piękne, piaszczyste plaże i łagodne wejście do lazurowego 

morza (np. w Laganas) – atut na rodzinne wakacje!
Y  nasze hotele rodzinne – Hotel Zante Park Resort & SPA  

– BW Premier Collection (ZTHPARK), Best Western Galaxy 
(ZTHWEST), Azure Resort & Spa (ZTHRANE)

Y  nasze hotele tylko dla dorosłych: np. Ionis Art (ZTHIONI)  
z klubem ItaKarma, gdzie w tym sezonie właścicielka Caroline 
miała dla Gości jeszcze więcej niespodzianek. Miłą atrakcją 
jest „prosecco corner” z drinkami ze świeżych owoców z lodem 
i prosecco. Codzienne animacje sportowe (mecze waterpolo, 
turnieje tenisowe, joga, pilates), wieczorne spotkania jak „white 
party”, czy chillout zone z muzyką na żywo graną przez DJ. 
Zdecydowanie kontynuujemy współpracę klubową!

Chociaż wielu Polakom ITAKA kojarzy się bardziej z największym polskim biurem podróży  
niż piękną grecką wyspą, dla nas znaczy zawsze to samo: miłość do cudnych wysp  
i kwintesencja śródziemnomorskich wakacji na luzie. Jak co roku, w ofercie najlepsze greckie 
hotele na najpiękniejszych wyspach.

JAK GRECJA TO TYLKO Z ITAKĄ!

Rodos
Y  latamy 2 dni w tygodniu z: KTW, WAW, WRO, POZ, GDN, KRK, 

LCJ, RZE i BZG, do wyboru pobyty na 7, 10, 11, 14 nocy
Y  najchętniej wybierana pojedyncza grecka destynacja
Y  kumulacja oferty w regionie tętniącego życiem Faliraki: „Faliraki 

należy do ITAKI”. Połączenie aktywnych i spokojnych wakacji, 
hotele w zasięgu spaceru od tętniącej życiem nocnym bar street, 
wypoczynek i all inclusive w resortach na długiej i szerokiej plaży 
Faliraki

Y  sprzedażowe hity: luksusowy i elegancki Amada Colossos Resort 
(RHOCOLO), Esperides Beach Family Resort (RHOESPE) z KPI, 
Blue Sea Beach Resort (RHOBSEA) i Blue Sea Holiday Village  
(ex. Lippia Resort & Spa) (RHOLIPP)  – wszystkie na wyłączność ITAKI

Korfu
Y  latamy 3 dni w tygodniu z: WAW, KTW, POZ, WRO, KRK,  

GDN i RZE, do wyboru 7, 10,11,14 nocy
Y  wysoko w rankingu greckich wysp: piękna przyroda, czarujące 

miasto Korfu (UNESCO), plaże, ekscytujące włosko-francuskie 
klimaty

Y  Messonghi Beach Holiday Resort (CFUMESS) z KPI (od 2023: 
4*) – idealny wybór dla rodzin

Y  Aeolos Beach Resort (CFUAEOL) – sprzedażowy lider  
na Korfu z animacjami

Kos
Y  latamy 2 dni w tygodniu z: WAW, KTW, POZ, WRO, KRK  

i GDN, możliwe pobyty na 7,10, 11, 14 nocy
Y  ITAKA nr 1 na wyspie!
Y  uwielbiana przez naszych turystów wyspa Hipokratesa  

jest idealna na rodzinne wakacje
Y  długie, piaszczyste plaże, też z egzotycznymi wysokimi 

palmami, małe, urokliwe górskie wioski i tawerny
Y  sąsiadka Turcji, przepiękne górskie wybrzeże, sceneria  

na romantyczne spacery
Y  zmiany w ofercie:  2 nowości – Porto Bello Royal 5* 

(KGSBERO) i Porto Bello Beach Hotel & Aqua Park 4* 
(KGSBEBE), przy pięknej plaży blisko miejscowości 
Kardamena. Atuty hoteli: wysoki standard pokoi, serwisu, 
olbrzymi aquapark, do którego nasi klienci mają wejście 
GRATIS

Y  już w najbliższych tygodniach nowe hotele!

Thassos
Y  latamy raz w tygodniu – w czwartki, z: WAW, KTW, POZ i GDN
Y  atrakcją jest transfer z lotniska, bo na wyspę płynie się  

ok. 30-40 minut promem; nasze rozkłady lotu dostosowane  
są do godzin kursowania promów i transfer odbywa się 
bardzo sprawnie

Y  wyspa pełna urokliwych zatoczek, malowniczych wiosek, 
małych, ukrytych i szerokich, piaszczystych plaż

Y  dywersyfikacja hoteli: od małych rodzinnych pensjonatów 
bez wyżywienia jak Apartamenty La Boheme Luxuorious 
(KVALABO), przez hotele i pensjonaty na śniadaniach  
aż do mniejszych i większych hoteli na all inclusive; wszystkie  
z nich mają swoich Klientów!

Y  nasze hity: Aeolis Thassos Palace (KVAAEOL) i Aeria 
(KVAAERI), Alea & Suites  (KVAALAG), Alexandra Beach 
Thassos Spa Resort (KVAALEB), Blue Dream Palace 
(KVADREA)

Y  nowość na LATO 23: uwielbiany przez naszych turystów hotel 
Socrates Plaza (KVAPLAZ) przechodzi remont, rozbudowuje 
się i będzie świadczył usługi all inclusive

Chalkidiki
Y  latamy z: WAW, KTW i WRO, pobyty 7, 14 nocy
Y  aż 14 nowości, głównie na Sithonii – „drugim palcu” Chalkidiki, 

z najpiękniejszymi piaszczystymi plażami, stawiamy na hotele  
4 i 5* oraz wybrane, bardzo dobre nowe 3*

Samos
Y  latamy z:  WAW i KTW, pobyty 7, 14 nocy
Y  wyspa wyjątkowa dla miłośników Grecji, szukających mało 

obleganych miejsc, ceniących piękne plaże i krystalicznie 
czyste morze, brak tłumów

Y  5 nowości w urokliwych miejscowościach, blisko najpiękniejszych 
plaż na wyspie, tj. Potami, Tsamandou, Psyli Amos

Lesbos
Y  latamy z WAW, pobyty 7, 14 nocy
Y  na Lesbos wracamy po krótkiej przerwie
Y  ulubione hotele naszych Klientów: Irini Beach (MJTIRIN), 

Sappho Beach (MJTSAPH), Sunrise Resort (MJTSUNR)
Y  dodajemy 4 nowości: 3 i 4*

Riviera Ateńska
Y  latamy: z KTW i WAW
Y  hotele położone w centrum Aten lub blisko centrum
Y wkrótce kolejne hotele

W planach: jeszcze więcej Grecji
Y  Peloponez – Kalamata: wyloty z WAW raz w tygodniu, 

przygotowujemy 9 hoteli w najpiękniejszych miejscach 
Peloponezu, w centrum Kalamaty, przy urokliwych zatoczkach 
i plażach np. przy zatoce Navarino

Y  bloki miejsc na Chios, Santorini, Mykonos, Paros i Naxos 



Kultowe Wyspy Kanaryjskie, cudne Baleary i słynne Costy: najbardziej wszechstronny  
na rynku produkt dla Klientów ceniących wysoki standard, prestiżowe sieci hotelowe  
i beztroski wypoczynek z hiszpańskim temperamentem. Modelowa współpraca z naszymi 
biurami incomingowymi gwarantuje najwyższy poziom usług.

HISZPANIA – WSZYSTKO CO NAJLEPSZE!

WYSPY KANARYJSKIE 
Lanzarote
Y  planujemy loty z: KTW, WRO, WAW i POZ (nowość!)
Y  współpraca 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 piękne plaże i raj dla surferów
Y  księżycowe krajobrazy i oryginalna architektura Cesara 

Manrique
Y La Geria słynąca z niezwykłego sposobu uprawy winorośli
Y  wyspa wpisana na listę UNESCO jako Światowy Rezerwat 

Biosfery

Fuerteventura
Y  latamy cały rok; latem planujemy wyloty z: GDN, KTW, POZ, 

WRO, WAW
Y  współpraca z wiodącymi sieciami hotelowymi: R2, Barceló, 

Princess, Iberostar, Meliá
Y   kluczowe hotele na wyłączność na rynku polskim: 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  piaszczyste plaże, ciągnące się kilometrami, rewelacyjne warunki 
do uprawiania windsurfingu

Y słynna plaża Sotavento – jedna z najpiękniejszych na świecie
Y Caleta de Fuste i Corralejo – idealne na rodzinne wakacje
Y ron miel, aloes i inne lokalne specjały
Y ItaKarma w Design R2 Bahia Playa (FUEBAHG)
Y Klub Przyjaciół ITAKI w Fuerteventura Princess (FUEPRIN)

Gran Canaria
Y  latamy cały rok; latem z: KTW, POZ, WAW, WRO i GDN 

(nowość!)
Y  współpraca z wiodącymi sieciami hotelowymi: Ifa&Lopesan, 

Barceló, Gloria Hotels, Dunas
Y  kluczowe hotele na wyłączność na rynku polskim: Abora Catarina 

(LPACATA), Abora Interclub Atlantic (LPAINTA), 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)

Y kontynent w miniaturze, 60 km wspaniałych piaszczystych plaż
Y  spadziste klify, kratery wulkaniczne, lasy piniowe i łańcuchy 

górskie
Y  potężne wydmy Maspalomas, jaskinie Guanczów i słynny ogród 

kaktusów
Y  Las Palmas: kosmopolityczna stolica całego archipelagu Wysp 

Kanaryjskich
Y Klub Przyjaciół ITAKI w Abora Interclub Atlantic (LPAINTA)

Teneryfa
Y  latamy cały rok; latem z: KTW, POZ, WAW
Y  współpraca z wiodącymi sieciami hotelowymi: Barceló, Be Live, 

Meliá, H10
Y  kluczowe hotele na wyłączność na rynku polskim: Allegro Isora 

(TFSBAVA), Barceló Santiago (TFSBASA), Atlantic Mirage Suites  
& Spa (TFSMIRA)

Y  ciepłe południe wyspy, ze słoneczną pogodą przez cały rok  
i bujna, tropikalna roślinność na północy

Y  kolorowe, szerokie plaże pokryte wulkanicznym piaskiem
Y  słynny Loro Park i wodne szaleństwo w Siam Parku
Y  wulkan Teide – najwyższy szczyt Hiszpanii otoczony 

księżycowym krajobrazem

La Palma
Y  latamy z WAW
Y  miejsca, gdzie nie dotarła jeszcze masowa turystyka, kameralne 

wakacje dla miłośników natury
Y  zielone lasy wawrzynowe przypominające scenerię  

„Parku Jurajskiego”
Y niezliczona ilość tras trekkingowych i rowerowych
Y nowoczesne, ogromne obserwatorium astronomiczne
Y kameralne wakacje dla miłośników natury
Y  współpraca z lubianym i świetnie ocenianym hotelem La Palma  

& Teneguia Princess Vital & Fitness (SPCPRIN)
Y  Klub Przyjaciół ITAKI w La Palma  & Teneguia Princess Vital  

& Fitness (SPCPRIN)

IBIZA
Y latamy z KTW
Y  wyłączność w hotelach BG Portinatx Beach Club (IBZPORT), 

Puchet (IBZPUCH), Aparthotel Nereida (IBZNERE)

Y piękne, piaszczyste plaże
Y spokojna północ i niekończąca się zabawa na południu
Y najlepsze dyskoteki w Europie, najlepsi DJ-e z całego świata
Y gaje oliwne, rozległe lasy piniowe i migdałowce
Y  wyspa wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

MAJORKA
Y l atamy z: WAW, KTW, POZ, WRO, GDN, RDO (nowość!), 

RZE (nowość!)
Y 2 dni operacji, pobyty 3, 4, 7, 14, 10, 11 nocy
Y  współpraca z sieciami: BG, Barceló, Illusion i wieloma innymi!
Y długie, piaszczyste plaże z jasnym, miękkim piaskiem
Y  pachnące gaje pomarańczy, majestatyczne góry, smocze jaskinie 

 i zielone wzgórza
Y  nowoczesne kurorty pełne sklepów, nocnych klubów i dyskotek
Y raj dla pasjonatów sportów wodnych
Y lokalna specjalność – likier pomarańczowy z Soller
Y Klub Przyjaciół ITAKI w BG Tonga Design & Suites Tower  (PMITONA) 

COSTA BRAVA COSTA DORADA
Y latamy z: KTW, POZ, WRO, GDN i WAW
Y  współpraca ze znanymi i lubianymi hotelami w ulubionych 

miejscowościach: Malgrat del Mar, Santa Susana, Salou, Callela, 
Pineda del Mar, itd.

Y pas piaszczystych plaż, klifów i zalesionych zatoczek

Y zachwycająca Barcelona
Y tętniące życiem wakacyjne kurorty: Lloret de Mar, Salou
Y  świetne warunki do uprawiania sportów wodnych,  

w szczególności nurkowania, surfingu i żeglarstwa
Y  Cava – katalońskie musujące wino, hiszpańskie specjały  

– esqueixada, escalivada, zarzuela
Y PortAventura – największy park rozrywki w Hiszpanii
Y mnóstwo możliwości aktywnego spędzenia czasu
 
COSTA DEL SOL
Y latamy do Malagi z: KTW i WAW zawsze w poniedziałki
Y  nasze hotele skoncentrowane są w położonym o ok. 8 km  

od lotniska Torremolinos
Y  sprzedażowe hity: Sol Torremolinos Don Pedro (AGPDONP)  

i Sol Torremolinos Don Pablo (AGPPABL), należące do jednego 
kompleksu, Sol Principe (AGPPRIN) oraz Impressive Playa 
Granada (AGPPLAY) w okolicy Motril na północ od Malagi, 
którego atutem  jest bliskość zabytkowej Granady

Y  Costa del Sol – idealne miejsce do zwiedzania Andaluzji: trekking 
malowniczym Szlakiem Króla, zachwycająca Granada, malowniczo 
położona Ronda, przepiękna Malaga z muzeum Picassa

 
COSTA DE LA LUZ
Y latamy z: KTW i WAW
Y od LATA 23 latamy do Sewilli
Y  oferta skoncentrowana w 3 hotelach sieci Barceló: Barceló 

Isla Canela (FAHBCAN), Barceló Punta Umbria Beach Resort 
(FAHPUBR) i Barceló Punta Umbria Mar (FAHMARG)

Y  idealne miejsce do zwiedzania Gibraltaru i Kadyksu  
oraz sąsiedniej Portugalii



Unikalna oferta, zdecydowanie wyróżniająca się na polskim rynku.  
Dopasowując produkt do preferencji naszych Klientów sprawiliśmy, że Polacy pokochali 
Maderę, którą wykreowaliśmy na jedną z kluczowych destynacji, odkryli zjawiskowe plaże 
Algarve i coraz częściej odwiedzają Lizbonę.

Trzy włoskie gwiazdy, trzy włoskie regiony z charakterem, które różnią się dialektem, kuchnią, 
architekturą i zwyczajami, ale wszystkie oferują to samo „dolce vita” – włoską radość życia  
i cieszenie się każdą piękną chwilą.

PORTUGALIA  
– KLIFY MADERY, PLAŻE ALGARVE

WŁOCHY
– W GWIAZDORSKIM WYDANIU

SARDYNIA 
Y latamy z: KTW, WAW i WRO
Y współpraca z sieciami Studio Vacanze, TH, Esse
Y  setki malowniczych plaż, bajkowe zatoki i tajemnicze, kamienne 

nuragi
Y piękna architektura oparta na symbiozie z naturą
Y słynne Costa Smeralda – Szmaragdowe Wybrzeże i Porto Cervo 
Y ulubione miejsce celebrytów z całego świata
Y świetna baza wypadowa do zwiedzania Korsyki

KALABRIA
Y latamy z: WAW (w tym w środy – nowość!), KTW i WRO
Y mamy pozycję lidera rynkowego
Y  stała współpraca z lubianymi hotelami o luźnej, wakacyjnej 

atmosferze
Y autentyczna atmosfera włoskiego południa
Y  różnorodne plaże, niebotyczne góry, tajemnicze groty i rajskie 

zatoki
Y  malownicza Tropea, niewielkie, urocze miasteczka 

zachwycające architekturą, majestatyczne pozostałości greckich 
miast

Y pyszna, regionalna kuchnia z nutką pikanterii
Y nowość! ItaKarma w La Conchiglia Suites & Spa (SUFCONC)
 
SYCYLIA
Y wyloty z: KRK, KTW, WAW i WRO
Y Etna – największy czynny wulkan w Europie
Y Cefalu, Palermo i szykowna Taormina
Y  dla pasjonatów historii: Dolina Świątyń, Selinunte, Piazza 

Armerina
Y doskonała lokalna kuchnia, wino, kawa i desery

MADERA 
Y latamy cały rok; latem z: WAW, KTW, POZ, WRO i VNO
Y  współpraca z wiodącymi sieciami: Meliá, Vila Gale, Four Views, 

VidaMar
Y  nasze sorzedażowe hity: VidaMar Resort Madeira (FNCVIDA), 

Meliá Madeira Mare Resort & Spa (FNCMELI), Castanheiro 
Boutique (FNCCAST), Estalagem do Mar (FNCESTA)

Y świetne opinie i doskonała relacja ceny do jakości
Y  nazywana „ogrodem na Atlantyku” okazała się „lekarstwem”  

na pandemię; w ostatnich dwóch latach destynacja nr 3 w ITAKA 
GROUP

Y  lewady w lasach laurowych Laurissilva, niezwykła przyroda i setki 
kilometrów tras spacerowych

Y  tropikalne owoce, warzywa i smaczna lokalna kuchnia, unikatowe 
wino Madera, poncha, wieczory z fado i Festiwal Kwiatów

Y spektakularny widok z drugiego co do wielkości klifu Europy
 
ALGARVE
Y latamy raz w tygodniu, w czwartki, z: KTW i WAW
Y stała współpraca z najlepszymi partnerami
Y  nasze hotele położone są na całym wybrzeżu Algarve:  

od Montegordo przy granicy z Hiszpanią po najbardziej 
wysuniętą na zachód miejscowość Lagos

Y  nasze sprzedażowe hity: Alvor Baia Resort (FAOALVO),  
Vila Galé Lagos (FAOLAGO), hotele sieci Turim: Turim Estrela  
do Vau (FAOTURI) i Turim Presidente (FAOPRES)

Y  nowością na LATO 23 jest znany na polskim rynku hotel Club 
Amarilis (FAOAMAR) w Portimao w formule all inclusive

Y  aktualnie pracujemy nad wprowadzeniem nowych hoteli 4*  
na all inclusive

Y  Lizbona i Porto: historyczne miasta, które koniecznie trzeba 
poznać i warto polecać

Y  co roku portugalskie plaże znajdują się w czołówce plebiscytów 
na najpiękniejsze plaże świata



ALBANIA  
– NIE DO POBICIA!
To już kilka lat temu pokazaliśmy polskim turystom, że Albania to nie 
tylko kraj, który intryguje historią, ale także pełen słońca, pięknych 
plaż i ciekawych miejsc kierunek, idealny na bezpretensjonalne 
wakacje. Tu byliśmy pierwsi i dalej jesteśmy najlepsi!
Y  latamy praktycznie z każdego większego portu w Polsce! 

Dodatkowo poszerzamy siatkę połączeń o wyloty z Radomia 
(RDO)!

Y  kontynuujemy dni operacyjne: czwartki, soboty i niedziele, co daje 
dużą elastyczność długości pobytów

Y  w systemie dostępne będą pobyty na 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 14 
nocy! (KTW/WAW mają tak dużą różnorodność)

Y  najwięcej entuzjastycznych opinii dla sieci Fafa: Grand Blue Fafa 
(TIABLUE), Fafa Premium (TIAMELP), Fafa Mel Holiday (TIAMELI), 
Fafa Aqua Blue (TIAAQUA). Super animacje dla dorosłych i 
dzieci, fenomenalna kuchnia, bardzo dobry serwis i położenie 
przy plaży – to głównie wymieniane atuty

Y  Flower & Spa (TIAFLOW) – w połowie sezonu 2021 powiększył 
się dodatkowo o część Flower Garden, gdzie goście części 
Flower korzystają z restauracji głównej. Pozwoliło to na 
przygotowywanie bardziej profesjonalnego bufetu, swobodnego 
spożywania posiłków w wyznaczonych godzinach (nie na tury). 
Dzięki temu klienci zaczęli chwalić wyżywienie, różnorodność 
posiłków, obsługę

Y  wkrótce więcej nowych hoteli w ofercie, które na pewno spełnią 
wymagania klientów

BUŁGARIA – SŁONECZNE 
ZŁOTE PIASKI
Ten jeszcze do niedawna trochę oldschoolowy kierunek nie tylko 
generuje nam duże liczby Klientów, ale także od kilku lat świadczy 
coraz wyższy poziom usług. Korzystamy z tego, wybierając  
co najlepsze dla naszych Klientów!
Y  latamy 2 dni w tygodniu z: KTW, WAW, WRO, POZ, GDN, KRK, 

RZE i RDO (nowość!), oferując długości pobytu 7, 10, 11, 14 nocy
Y  kontynuujemy współpracę z uwielbianą przez Klientów siecią 

Sol Meliá: hotele pierwszego wyboru to Meliá Sunny Beach 
(BOJMELI) w Słonecznym Brzegu, Sol Nessebar Resort 
(BOJBAYM) – od Lata 23 nowość w KPI oraz Meliá Grand 
Hermitage (VARGRAN) w Złotych Piaskach

Y  Azalia (VARAZAL): nowość! KPI w lubianym przez Klientów hotelu 
położonym na samej plaży

Y  wiele naszych hoteli leży w 1. linii brzegowej, na rozległym 
terenie, w otoczeniu lasów – idealne miejsca na spokojny, 
rodzinny wypoczynek jak, np. Forest Beach (BOJFORE)  
czy nowość z Lata 22 – Aquahouse Hotel & Spa (VARHOUS)

Y  kontrakt z bardzo dobrym hotelem Sentido Marea (VARSEMA)  
w Złotych Piaskach

Y  długie, szerokie, piaszczyste plaże to wspólny mianownik 
Słonecznego Brzegu i Złotych Piasków

Y  już wkrótce wprowadzimy sporo nowości 3, 4, 5*,  
które pozytywnie zaskoczą zarówno standardem, jak i cenami 

GRUZJA – TOAST  
ZA GOŚCINNOŚĆ
Piękny kierunek dla ciekawych świata, łączący piękno przyrody, 
walory czarnomorskich plaż i niezwykle oryginalną kulturę, bliską 
sercu Polaków.
Y  latamy z: GDN, KTW, WAW, WRO i POZ
Y  Batumi, ech Batumi – piosenka i najsłynniejszy kurort wybrzeża
Y  wysoko oceniane wycieczki objazdowe: na start 6 programów!
Y  profesjonalni piloci, doceniani i lubiani przez Klientów
Y  Supra – czyli gruzińska uczta, wino z endemicznych szczepów 

winorośli
Y  gruzińska gościnność, która zadziwia
Y   piękne, zielone okolice, wspaniały klimat 



Pokazujemy piękno świata, dzielimy się naszymi własnymi doświadczeniami podróżniczymi. 
Dbamy o każdy szczegół programu, nad którego realizacją czuwają profesjonalni piloci. 
Wielka różnorodność wycieczek pozwala znaleźć swój własny sposób na odkrywanie 
świata z ITAKĄ.

Y  Kameralne Podróże – niewielkie maks. 14-osobowe grupy, 
organizacja czasu pozwalająca na większą swobodę podczas 
zwiedzania, indywidualne podejście do osób w grupie, większe 
możliwości animacji czasu wolnego. Programy: Kameralna 
podróż – Indonezja (CGKKPIN), Kameralna podróż – Lizbona 
(LISKPLI); nowe trasy z tej serii: Porto, Kostaryka, Lazurowe 
Wybrzeże

Y  Tylko dla Ciebie – to prywatne podróże już od 2 osób, 
gwarantowane terminy, prywatne przejazdy samochodem  
z kierowcą, program dnia „szyty na miarę” i wg potrzeb klienta, 
dedykowani przewodnicy lokalni na wyłączność.  
Program: Tylko dla Ciebie – Sekrety Faraonów (HRGFITC)

Y  No Limits – wyjazdy dla aktywnych, adventure, rejsy 
katamaranami, wyjazdy tematyczne. Programy: Ahoj 
Madagaskar! (NOSREJ1), Ahoj Malediwy! (MLEREJ1), 
Saharyjski off-road (DJEOFF1); już wkrótce: kite, nurkowanie, 
fotografia

Y  Wakacje pod palmami – wycieczki typu “light”, realizowane 
w destynacjach egzotycznych bez presji czasowej czy 
rozbudowanego programu. Trochę zwiedzania i sporo 
plażowania w wybranych przez Klienta hotelach. Programy: 
Wakacje pod palmami! Phuket (HKTWPPP), Wakacje pod 
palmami! Acapulco (MEXWPPA), Wakacje pod palmami!  
Miami (MIAWPPM), w planach kolejne miejsca

Y  City Breaks – kompaktowe wyjazdy i ucieczka od codziennej 
rutyny. Programy: Rzym (ROMCITI), Paryż (PARCITI), Kair 
(CAICITY), Oko na Maroko (RAKMARA)

Y szeroki wybór wyjazdów weekendowych, wyloty z 6 lotnisk!
Y  Wycieczki autokarowe – po przerwie „covidowej” cieszą się 

rosnącym zainteresowaniem i są bardzo dobrze ocenianie. 
Klasyka zwiedzania: Włochy, Francja, Chorwacja, Czechy, także 
wyjazdy rodzinne w formule KPI i tematyczne wycieczki do Francji

Y  Wycieczki samolotowe – sprzedażowe hity: Turcja z wysoko 
ocenianym programem Orient Express (AYTOREX); wkrótce 
nowe programy objazdowe do Turcji; Malta: Śródziemnomorska 
księżniczka (MLAMALL); Egipt: Bogowie i faraonowie 
(HRGBOGZ) łączący rejs po Nilu ze zwiedzaniem Kairu; 
Islandia: Islandia, ziemia ognia i lodu (KEFISLW) marzenie dla 
pasjonatów natury

WYCIECZKI OBJAZDOWE & CITY BREAKS 
– RADOŚĆ ODKRYWANIA ŚWIATA

Y  już wkrótce: wycieczka na Alaskę, kameralna podróż do Arabii 
Saudyjskiej i fascynująca podróż przez Laponię

Y po udanym debiucie wycieczki Mój Rzym, dodajemy:  
     Moja Nicea i Mój Paryż



Wyjazdy „skrojone na miarę” przez samych turystów. Nowoczesne rozwiązanie dla stale 
rosnących i spersonalizowanych wymagań klientów, pozwalające na pełne wykorzystanie 
naszego potencjału organizacyjnego i technologicznego. Kolejny atrakcyjny rodzaj produktu 
dla Klienta i naszej sieci sprzedaży, zawsze zainteresowanej nowościami.
Dynamiczne pakietowanie wg formuły SMART 
Aby sprostać rosnącej liczbie potrzeb z pomocą przychodzi 
dynamiczne pakietowanie. Przewagą formuły SMART nad 
dotychczasowymi rozwiązaniami dynamicznego pakietowania jest 
zastosowanie nowoczesnej technologii w łączeniu nie tylko ofert 
zewnętrznych dostawców (bilety lotnicze, hotele, transfery, atrakcje 
czy wynajem samochodów), ale również łączenie tych ofert z 
usługami pochodzącymi z tzw. kontyngentów kontraktowych ITAKI 
(głównie hotele i miejsca w samolotach). Daje to naszej firmie i sieci 
sprzedaży efektywne narzędzie do elastycznego dostosowywania 
ofert do coraz bardziej spersonalizowanych wymagań klientów.

Itaka Travel Expert gwarancją jakości i bezpieczeństwa
Dbamy o bezpieczeństwo i najwyższe standardy obsługi 
Klientów, zarówno podczas procesu rezerwacyjnego, jak i przed 
rozpoczęciem urlopu, w trakcie jego trwania oraz po powrocie 
do kraju. Cały czas jesteśmy do dyspozycji naszych klientów, 
czemu służy usługa Itaka Travel Expert (ITE), przypisana do ofert 
oznaczonych znakiem SMART. To zdalne wsparcie dla klienta już  
od momentu przygotowań do podróży oraz w trakcie jej trwania.

SMART – dedykowane oznaczenie ofert dynamicznego 
pakietowania
„SMART label” jest już widoczny dla Sprzedawców korzystających 
z systemu Resabee. Jest to oznaczenie wszystkich imprez 
dynamicznego pakietowania wg poniższych modeli:
1.  Hotel „zewnętrzny” (spoza bazy hoteli, z którymi ITAKA ma umowy 

i są dostępne w jej standardowej ofercie), a przelot czarterem 
ITAKI

2.  Sytuacja odwrotna – hotel pochodzi z oferty ITAKI, ale przelot 
odbywa się „zewnętrzną” linią lotniczą – lowcostową czy też 
rejsową

3.  Trzeci model zakłada dobieranie zarówno „zewnętrznych” 
noclegów, jak i „zewnętrznych” przelotów

4.  Już niebawem wszystkie imprezy z „dojazdem własnym” będą 
również oznaczane symbolem „SMART”

ITAKAsmart 
– TWOJA DROGA DO PODRÓŻY

 Nasi Klienci korzystający z ITAKAsmart w 2023 r. będą mieli okazję 
do zarezerwowania i zobaczenia tak pięknych miejsc jak:
Egzotyka:
Y Bali
Y Seszele
Y Curaçao
Y Barbados
Y Kostaryka
Y Kolumbia
Rejon basenu Morza Śródziemnego:
Y Wybrzeże Amalfitańskie czy urokliwa Sperlonga we Włoszech
Y nieoczywiste kurorty Francuskiej Riwiery
Y Asturia i Kraj Basków w Hiszpanii
Y  Cypr i Malta z najbardziej różnorodną ofertą hoteli dla różnych 

grup konsumenckich i niezwykle bogatą siatką połączeń
Y smaki i zapachy Maroka
City Breaks:
Y Madryt
Y Ateny (już w sprzedaży)
Y Rzym (już w sprzedaży)
Y Paryż
Y Londyn
Y Amsterdam
Y Skandynawskie stolice

To zaledwie niewielki wycinek z szerokiej oferty, która będzie  
w 2023 r. dostępna i oznaczona znakiem ITAKAsmart.

Ze względu na dynamiczny charakter udostępniania opcji rezerwacji 
ITAKAsmart, oferty ww. destynacji pojawiać się będą stopniowo, 
począwszy od września 2022 r.

Twoja droga do podróży

SMART

SMART

SMART

SMART



DO 30 LISTOPADA 
ZYSKAJ NA WAKACJE:
Y pewność, że cena nie ulegnie zmianie
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.

Y komfort zmiany rezerwacji bez limitu/ograniczeń
Multi Zmiana GRATIS
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 pierwotnej rezerwacji. W przypadku 
powrotu do parametrów rezerwacji sprzed zmiany dokonanej na warunkach MULTI ZMIANY obowiązują pierwotne 
warunki cenowe sprzed tej zmiany. MULTI ZMIANA dotyczy ofert LATO 2023 w ramach sezonu  
LATO 2023 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).

Y specjalne warunki rezygnacji
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy obciążenie z tego tytułu wyniesie 
tylko do 15% ceny imprezy nawet jeżeli koszty faktyczne będą wyższe niż 15%. Obowiązuje wyłącznie dla imprez 
turystycznych opartych o samolot czarterowy lub autokar.

Y oszczędność na zaliczce
Zaliczka tylko 15%, resztę należy dopłacić 22 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Plus:
Y dzieci 2+2 świadczenia hotelowe GRATIS w wybranych hotelach
Y 50% zniżki dla dziecka w wybranych hotelach
Y zniżki do 43%
Y 3% zniżki dla Stałych Klientów
Y dla pierwszych 1000 dzieciaków w wieku 2-11,99 lat bilet do ENERGYLANDII za 1 PLN 
    (dot. oferty Klubów Przyjaciół ITAKI)

REGULAMIN PROMOCJI

1.  Promocja obowiązuje dla ofert LATO 2023 oznaczonych w systemach rezerwacyjnych  
i na www.itaka.pl promocją „OTO LATO 23”.

2.  Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie promocji.
3.  Promocja „OTO LATO 23” 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 31.08.2022 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 30.11.2022 r. na wszystkie wycieczki, które odbywają się w okresie  

od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r.
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HOTEL GRAND BLUE FAFA (TIABLUE)

HOTEL FAFA PREMIUM (TIAMELP)

DURRËS
DURRËS

ALBANIA

HOTEL MELIÁ SUNNY BEACH (BOJMELI)

HOTEL SOL NESSEBAR RESORT (BOJBAYM)

HOTEL AZALIA (VARAZAL)

SŁONECZNY BRZEG
SŁONECZNY BRZEG
ZŁOTE PIASKI

BUŁGARIA

HOTEL ANGELA BEACH (CFUANGE)

HOTEL MESSONGHI BEACH HOLIDAY RESORT (CFUMESS)

HOTEL SIRIOS VILLAGE (CHQSIRO)

HOTEL GIANNOULIS ALMYRA BEACH (HERALMY)

HOTEL GAIA ROYAL (KGSGARO)

HOTEL SMY KOS BEACH & SPLASH (KGSPRIN)

HOTEL AEOLIS THASSOS PALACE (KVAAEOL)

HOTEL AERIA (KVAAERI)

HOTEL ESPERIDES BEACH FAMILY RESORT (RHOESPE)

HOTEL POSEIDON BEACH (ZTHPOSE)

KORFU
KORFU
KRETA
KRETA
KOS
KOS
THASSOS
THASSOS
RODOS
ZAKYNTHOS

GRECJA

HOTEL FUERTEVENTURA PRINCESS (FUEPRIN)

HOTEL ABORA INTERCLUB ATLANTIC (LPAINTA)

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

HOTEL BG TONGA DESIGN & SUITES TOWER (PMITONA)

FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA
LA PALMA
MAJORKA

HISZPANIA

HOTEL ROYAL TULIP BEACH RESORT (RMFTULR)MARSA ALAM
EGIPT

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

HOTEL CLUB KASTALIA (AYTKAST)

HOTEL PRESA DI FINICA (EX. FUN & SUN CLUB DI FINICA) (AYTFINI)

HOTEL CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT&SPA (AYTPALG)

HOTEL CRYSTAL TAT BEACH (AYTTATB)

HOTEL CRYSTAL PRESTIGE ELITE (AYTCRYE)

HOTEL CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA (AYTCRYP)

CLUB HOTEL PHASELIS ROSE (AYTPHAS)

HOTEL AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS (EX. MAGIC LIFE WATERWORLD) (AYTAQUB)

HOTEL PINE BAY (ADBPINB)

HOTEL MAXERIA BLUE DIDYMA (BJVMAXE)

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

TURCJA

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 ENERGYLANDIA (SPLENER)

WŁOCHY
WŁOCHY
FRANCJA
FRANCJA
FRANCJA
CZECHY
CZECHY
WIELKA BRYTANIA
DANIA/NIEMCY
POLSKA
POLSKA

WYCIECZKI

HOTEL CASTELDORIA MARE (OLBDORI)SARDYNIA
WŁOCHY



Regulamin promocji
Promocja obowiązuje do wyczerpania biletów.

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

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

11.

12.

 
13

Promocja dotyczy 1000 pierwszych dzieci z rezerwacji oferty Klubu Przyjaciół ITAKI 
LATO 2023 (hotele i wycieczki).  

Kluby Przyjaciół ITAKI działają w terminie od 15 czerwca do 15 września 2023 r.

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.

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. Otrzymanie biletu jest możliwe tylko pod warunkiem 
dodania usługi do rezerwacji.

Po opłaceniu zaliczki za rezerwację imprezy, Klient może wygenerować bilet 
elektroniczny 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.

Bilety będą dostępne w Stefie Klienta od dnia 01 stycznia 2023 r.

Bilet jednorazowego wejścia upoważnia do wejścia do Energylandii w okresie od daty 
otrzymania (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2023 r.) do 29.10.2023 r., z wyłączeniem 
terminu 24.06-31.08.2023 r. oraz zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku, który dostępny 
jest na stronie https://energylandia.pl/zaplanuj-pobyt/kalendarz/.

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

Dzieci przed ukończeniem 13. roku życia muszą przebywać na terenie Parku pod opieką 
rodziców!

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.
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* W procesie rezerwacji Klient musi w poniższym miejscu zaznaczyć chęć otrzymania 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.
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TYLKO DLADOROSŁYCH

KRETA

ZAKYNTHOS

KOS

FUERTEVENTURA

HOTEL SOLIMAR WHITE PEARL (CHQWHIT)

HOTEL IONIS ART (ZTHIONI)

HOTEL HARMONY CREST RESORT & SPA (KGSHARM)

HOTEL DESIGN R2 BAHIA PLAYA (FUEBAHG)

KRETA HOTEL GOLDEN BEE LIFESTYLE  (HERGOLD)


