
Wszystkich, którzy pragną odpocząć!!

Urlop na wyciągnięcie ręki

Oferta przygotowana dla:

12 429 56 78

biuro@margottravel.pl

www.margottravel.pl



• Przelot Polska-wybrany kierunek-Polska

• Transfer lotnisko-hotel-lotnisko

• Opieka rezydenta BP

• Ubezpieczenie Ergo Hestia obejmujące KL do 50 000 EUR w tym

koszty powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej do wysokości

SU, Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny do 1000 EUR,

KL do 60 000 PLN

• TFG i TFP – obowiązkowe opłaty

Cena zawiera:

• Dopłaty do transferu na wyłączność

• Opłaty za pokój 1-os

• Wydatków własnych

• Wycieczek lokalnych

• Obowiązkowy podatek turystyczny w GRECJI: Klienci objęci są

obowiązkowym podatkiem turystycznym w wysokości: 0,25-4

EUR/dzień/pokój/zależnie od kategoryzacji hotelu; opłata pobierana

od 01.01.2018 r., płatna na miejscu w hotelu.

Cena nie zawiera:

Aktualne dane dotyczące podróży do wybranych krajów są na bieżąco 

aktualizowane: 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Ceny są uzależnione od wybranego terminu.

Zapraszamy na egzotyczne wakacje z Margot Travel!

Proponujemy bliską Turcję, nieodkryta Albania i 

grecki  Peloponez.

TURCJA cena od 3 010 PLN

ALBANIA cena od 2 340 PLN

PELOPONEZ cena od 3 660 PLN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


TURCJA

RELAKS

CENA OD 

3 010 PLN/OS

7 NOCY



PRZYKŁADOWY HOTEL

Hotel Aquasis Deluxe Resort & Spa 5*

HOTEL:

• idealny dla rodzin z dziećmi

• 2 aquaparki z 10 zjeżdżalniami, 2 minikluby

• bogaty program animacyjny, dyskoteka

• ok. 3 km od centrum DIDYMY; ok. 70 km od lotniska w Bodrum-Milas; 

• Plaża: hotelowa, piaszczysto-kamienista, łagodne zejście do morza, platforma do 

opalania, bezpośrednio przy hotelu, bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki, bar 

objęty formułą all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 

śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-11.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (19.00-

21.00) w formie bufetu w restauracji głównej, raz na pobyt kolacja w wybranej 

restauracji à la carte (dla pobytów min. 7 nocy; wymagana wcześniejsza rezerwacja); 

kawa, herbata, ciastko i lody (14.00-18.00) w Patisserie; przekąski (12.00-17.00) w 

wyznaczonych barach; nocne przekąski (24.00-1.00) w restauracji głównej; lokalne 

napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wybrane importowane alkohole (24h) w barze 

w lobby, (10.00-24.00) w wyznaczonym barze; wymagane noszenie opasek all inclusive.

https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1182247-d9733093-Reviews-Aquasis_De_Luxe_Resort_Spa-Didim_Turkish_Aegean_Coast.html
https://www.aquasis.com/en/
https://www.booking.com/hotel/tr/aquasis-de-luxe-resort-amp-spa.pl.html?aid=311097&label=aquasis-de-luxe-resort-amp-spa-p_1SRMHbwTuY0o2U4FIGEwS391369056424%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-297601666475%3Akwd-84649709372%3Alp9067405%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdwTcLIbWZlfEuGsBj4xx-w&sid=3fb5d5224c030774b29cf2b4673fd2c6&dest_id=900039670&dest_type=city&from_beach_key_ufi_sr=1&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1612950076&srpvid=2bbf441d62200002&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl




ALBANIA

CENA OD 

2 340 PLN/OS

7 NOCY



PRZYKŁADOWY HOTEL

Hotel Fafa Premium 5*

HOTEL:

• romantyczny wypoczynek

• nowoczesny i elegancki

• przy piaszczystej plaży

• animacje w języku polskim (w terminie: 15.06-15.09.2021 r.)

• Plaża: hotelowa, piaszczysto-kamienista, łagodne zejście do morza, platforma do 

opalania, bezpośrednio przy hotelu, bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki, bar 

objęty formułą all inclusive

ALL INCLUSIVE

śniadanie (7.30-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (19.00-21.00) w restauracji; przekąski 

(16.30-17.30) w wyznaczonym barze i restauracji; lokalne napoje bezalkoholowe i 

alkoholowe w wyznaczonym barze i restauracji (10.00-22.00); wymagane noszenie 

opasek all inclusive.

https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g318866-d12072304-Reviews-Fafa_Premium_Hotel-Durres_Durres_County.html
https://www.fafa.al/fafa-premium-resort/
https://www.booking.com/hotel/al/fafa-premium.pl.html




PELOPONEZ

Greckie wakacje

CENA OD 

3 660 PLN/OS

7 NOCY



PRZYKŁADOWY HOTEL

Hotel Aldemar Royal Olympian 5*

HOTEL:

• bezpośrednio przy plaży

• wakacje z rodziną

• atrakcje dla dorosłych i dzieci

• komfortowe pokoje

• Plaża: Skafidia, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, wyróżniona 

certyfikatem Błękitna Flaga, bezpośrednio przy hotelu, dojście przez teren hotelu,

PREMIUM ALL INCLUSIVE

śniadanie (7.00-10.00), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu w restauracji głównej; 

późne śniadanie (08.00-11.00), obiad (12.30-16.00), podwieczorek (16.00-17.30) w formie 

bufetu w snack barze Ambrosia; napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe 

(piwo, wino) (10.00-24.00) oraz lokalne wysokoprocentowe napoje alkoholowe (ouzo, 

raki, brandy) i wybrane importowane alkohole (18.00-24.00) w wyznaczonych barach; 

wymagane noszenie opasek all inclusive; kolacja w restauracji à la carte 2 razy na pobyt 

(wymagana wcześniejsza rezerwacja).

https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1192010-d948033-Reviews-Aldemar_Royal_Olympian-Skafidia_Pyrgos_Elis_Region_West_Greece.html
https://www.fafa.al/fafa-premium-resort/
https://www.booking.com/hotel/al/fafa-premium.pl.html




12 429 56 78

wakacje@margottravel.pl

www.margottravel.pl


