O NAS
Orex Travel należy do grupy ANEX TOURISM
GROUP, która od ponad 20 lat jest jednym z
wiodących organizatorów wyjazdów turystycznych
na świecie oraz przykładem stale rozwijającego się
i rentownego biznesu.
Orex Travel posiada oddziały w Czechach, na
Słowacji oraz na Węgrzech i ma za sobą wiele
udanych sezonów, w trakcie których z naszej oferty
skorzystało kilkadziesiąt tysięcy zadowolonych
Klientów. W Polsce Orex Travel pojawił się w
2015 roku i od samego początku dzieli się z
Państwem doświadczeniem, zapewnia starannie
wyselekcjonowaną oraz regularnie sprawdzaną
bazę hotelową, a nasz profesjonalny, kochający
podróże zespół pracowników dba o najwyższą
jakość świadczonych usług. Naszą ofertę
dobieramy tak, aby spełniała ona różnorodne
oczekiwania i wymagania naszych Klientów.
Znajdą w niej Państwo propozycje wyjazdów dla
par w różnym wieku, w tym „nowość“ specjalne
ceny dla seniorów 60 i 65+ w wybranych hotelach,
grup przyjaciół oraz rodzin z dziećmi. Na życzenie
Klienta przygotowujemy również „skrojone na
miarę“ oferty dla grup zorganizowanych.
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Członkiem Klubu Orex automatycznie stają się wszyscy
Klienci, którzy zakupili dowolną imprezę bezpośrednio u nas
lub za pośrednictwem naszych biur agencyjnych.
Członkostwo uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 3%
na przyszłe wakacje. Przy zakładaniu rezerwacji na kolejne
wakacje należy skontaktować się z naszą centralą w celu
naliczenia przysługującej zniżki do rezerwacji.
Warunki oraz zasady korzystania z karty Stałego Klienta
znajdują się naszej stronie internetowej:
www.orextravel.pl/pages/orex-club-card.

Dla rodzin
Dla dorosłych
Zjeżdżalnie
Golf
Tenis

Warunki uczestnictwa			30
Spa & Wellness
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Zakres ubezpieczenia

Zawarty w cenie imprezy
turystycznej

Za opłatą
dodatkowej składki

Podstawowy

Rozszerzony

Europa

Świat

20 000 EUR

30 000 EUR

7 000 PLN
3 500 PLN

14 000 PLN
7 000 PLN

800 PLN
-

800 PLN
600 PLN

Podstawowy

Rozszerzony

Wariant
Zakres terytorialny
Koszty leczenia i transportu
Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
• trwały uszczerbek na zdrowiu
• śmierć

Ubezpieczenia
podróży
dla klientów
Orex Travel

Wybierz odpowiedni dla siebie
pakiet ubezpieczenia

Bagaż podróżny:
• opóźnienie dostarczenia bagażu
Assistance

my!

a
Polec

Szeroki zakres ochrony
ubezpieczeniowej

Oprócz ubezpieczenia podstawowego
zawartego w cenie imprezy, proponujemy
wariant Rozszerzony z wyższą sumą
ubezpieczenia w wysokości 30 000 EUR
i rozszerzonym Assistance, na wszelki
wypadek.
Własne, całodobowe Centrum
Alarmowe

Dzięki własnemu Centrum Alarmowemu
ERGO Ubezpieczenia Podróży zapewnia
szybką i skuteczną pomoc na całym
świecie. Doświadczeni, polskojęzyczni
konsultanci oraz koordynatorzy Centrum
Alarmowego są do Twojej dyspozycji przez
całą dobę 365 dni w roku.

Możliwe rozszerzenia
zakresu ubezpieczenia
po opłaceniu dodatkowej
składki:

Zachorowanie na COVID-19

Następstwa chorób
przewlekłych

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji
z podróży

Spokój zagwarantowany również przed
podróżą, czyli ubezpieczenie kosztów
rezygnacji z podróży! Uchroni Cię przed
poniesieniem kosztów związanych
z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu
spowodowanym losowymi zdarzeniami.

Uprawianie sportów
wysokiego ryzyka

www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl
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BEZPIECZNE
WAKACJE Z
OREX TRAVEL
PRZECZYTAJ, ZANIM WYLECISZ NA WAKACJE!
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
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NA LOTNISKU:

zaleca się, aby pasażerowie docierali na lotnisko 30 minut
wcześniej niż standardowy czas odprawy podawany przez
przewoźnika lub biuro podróży,
przed wejściem do terminalu wszystkim pasażerom mierzona
jest temperatura, osoby z objawami zarażenia koronawirusem
(np. podwyższona temperatura ciała – 38 st. C i powyżej), które
zostaną zidentyfikowane przez służby lotniskowe, nie zostaną
wpuszczone na teren lotniska i nie będą dopuszczone do odbycia
podróży,
na teren terminala nie wpuszcza się osób towarzyszących,
niebędących pasażerami; aby wejść na teren terminalu pasażer
zobowiązany jest okazać: bilet lotniczy lub kartę boardingową
(również w formie elektronicznej) lub inny dokument
potwierdzający, że jest uprawniony do odbycia podróży lotniczej
wszyscy pasażerowie zobowiązani są do noszenia maseczki
na twarzy od momentu wejścia na teren terminala lotniska do
momentu opuszczenia granic terminala (lub innych akcesoriów
zasłaniających usta i nos) oraz dezynfekcji rąk po zakończeniu
każdego z procesów odprawy; dozowniki z płynem zostały
rozmieszczone w widocznych miejscach na terenie całego
terminala; zaleca się zmianę maseczki co 4 godziny,
wymagane jest zachowanie odstępu min. 1,5 metra,
należy wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia, zgodnie z
instrukcją przewoźnika,
zabierz zaświadczenie o wykonanym negatywnie teście na
COVID-19 (ważny 72 h przed wylotem o ile kraj docelowy ma
takie wymagania)
ilość bagażu podręcznego jest ograniczona,
wszyscy pracownicy lotnisk wyposażeni są w środki ochrony
indywidualnej,
alokowanie stanowisk odprawy check-in odbywa się z
zachowaniem maksymalnej separacji; stanowiska wyposażone
są w osłony ograniczające bezpośredni kontakt personelu
z pasażerami, a przed stanowiskami zostały przygotowane
systemy kolejkowania lub olinowania zapewniające utrzymanie
wymaganych odległości,
liczba pasażerów w autobusach dowożących klientów do
samolotu została ograniczona.
OREX Travel

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

NA POKŁADZIE SAMOLOTU:

przed wejściem do samolotu nastąpi kolejny pomiar temperatury,
który decyduje o wpuszczeniu na pokład,
przy wejściu do samolotu należy ponownie użyć środka do
dezynfekcji rąk,
należy bezwzględnie stosować się do instrukcji załogi,
pasażerowie są zobowiązani do podróżowania w maseczkach
(zaleca się zmianę maseczki co 4 godziny); osoby, które nie
są w stanie nosić maseczek przez dłuższy czas z uwagi na stan
zdrowia, w tym chorobę wieńcową, problemy z oddychaniem,
astmę lub autyzm, mogą podróżować w przyłbicy, pod warunkiem,
że udokumentują swój stan zdrowia okazując zaświadczenie
lekarskie od specjalisty,
przed wylotem rozdawane są chusteczki odświeżające dla
pasażerów, którzy chcą dodatkowo przetrzeć swój rozkładany
stolik,
zabrania się wnoszenia bagażu podręcznego do kabiny, z
wyjątkiem: torebek damskich, teczek męskich, toreb na laptopa
oraz nosidełek dla niemowląt,
należy wypełnić, a następnie przekazać załodze Formularz
Lokalizacji Pasażera,
podczas lotów do dwóch godzin na pokładzie nie są świadczone
usługi cateringowe,
jeżeli podczas lotu są świadczone (odpłatne) usługi cateringowe,
posiłki należy podawać w jednorazowych opakowaniach,
płatności na pokładzie będą możliwe wyłącznie w formie
bezgotówkowej,
załoga pokładowa wyposażona jest w niezbędne środki ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczki, żele antybakteryjne), rozszerzone
zostały również przepisy dotyczące higieny, które muszą być
przestrzegane przez załogi,
usunięte zostały wszelkie materiały (magazyny, broszury itp. ) z
kieszeni siedzeń,
samoloty są dokładnie dezynfekowane przed każdym lotem oraz
wyposażone w czułe filtry powietrza (HEPA), które filtrują 99,97%
wirusów i bakterii z powietrza.

•

•
•
•
•
•
•

W TRAKCIE TRANSFERU:

powierzchnie w pojeździe, które narażone są na intensywny
kontakt z dłońmi (klamki drzwi, przyciski sterowania szybami,
kierownica, przekładnia, radio itp.) są dezynfekowane preparatem
zawierającym 70% alkoholu po każdym kursie,
pojazdy są wyposażone w środek do dezynfekcji rąk,
przed wejściem do autokaru należy zdezynfekować ręce oraz
założyć maseczkę.
przy wejściu do autokaru wymagane jest zachowanie dystansu,
rząd siedzeń za stanowiskiem kierowcy powinien pozostać pusty,
ilości osób w autokarze są ograniczone, dlatego należy liczyć się z
opóźnieniami i wydłużonym czasem realizacji transferów,
pracownicy lokalni (kierowcy, rezydenci etc.) są wyposażeni w
środki ochrony osobistej.

•
•
•
•
•
•

PO PRZYLOCIE DO KRAJU DOCELOWEGO:

po lądowaniu pasażerowie powinni podnosić się z miejsc i
opuszczać samolot w małych grupach,
w trakcie wychodzenia z samolotu należy zachować odstęp od
1,5 do 2 m,
po przylocie wszystkim pasażerom jest ponownie mierzona
temperatura,
należy bezwzględnie stosować się do instrukcji służb
lotniskowych,
wszyscy pasażerowie zobowiązani są do noszenia maseczki
na twarzy od momentu wejścia na teren terminala lotniska do
momentu opuszczenia granic terminala oraz do dezynfekcji rąk,
po odebraniu bagażu należy szybko opuścić terminal.

OREX Travel
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Antalya Lara
Belek
Kemer
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Side
Alanya

T

urcja to kraj leżący na granicy dwóch kontynentów, a
także dwóch odmiennych kultur: europejskiej oraz
azjatyckiej. Przenikanie się różnic kulturowych w
znacznym stopniu wpłynęło na różnorodność oraz
unikalność Turcji.

Najbardziej znanym regionem turystycznym Turcji jest
Riwiera Turecka, obejmująca pas wybrzeża o szerokości ok
100-200 km pomiędzy Górami Taurus, a brzegiem Morza
Śródziemnego. O atrakcyjności regionu świadczy fakt, iż
Riwiera Turecka od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych
kierunków wakacyjnych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie:
amatorzy odpoczynku odpoczną na długich piaszczystych
plażach, miłośnicy zabawy mogą odwiedzić: liczne kluby,
bary czy dyskoteki, a miłośnicy historii - pozostałości po
cywilizacjach antycznego świata.

OREX Travel
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Turcja

Turecko
Turcja

Informacje praktyczne:

Kontynent: Azja i Europa
Oficjalna nazwa: Republika Turcji
Język urzędowy: turecki
Waluta: lira turecka (TRY)
Czas: w stosunku do Polski +1 godzina
Czas przelotu: ok. 3h

Wiza turecka dla Obywateli RP:

Obywatele RP podróżujący do Turcji w celach
turystycznych na okres nie dłuższy niż 90 dni
są zwolnieni z obowiązku wizowego. Paszport
musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
powrotu.
Od 15.03.2021 wszyscy podróżni udający
się do Turcji, niezależnie od narodowości,
zobowiązani są do wypełnienia (na 72h
przed wylotem) Elektronicznego Formularza
Zgłoszenia Podróżnego - Traveler Entry Form.
Procedura obowiązuje wszystkich pasażerów,
również dzieci.
Formularz dostępny jest na stronie:
https://register.health.gov.tr/
Po wypełnieniu formularza Klient otrzyma
dokument potwierdzający rejestrację, wraz z
unikatowym kodem HES. Dokument należy
wydrukować lub zachować na urządzeniu
mobilnym, w celu okazania go obsłudze linii
lotniczej przed wylotem.
Brak w/w dokumentu będzie skutkował
niewpuszczeniem pasażera na pokład samolotu
lecącego do Turcji.

Ważne Numery Telefonów:
Straż Pożarna: 110
Pomoc Medyczna: 112
Policja: 155

Ambasada RP w Ankarze:

Turcja, Ankara, Atatűrk Bulvari 241,
06650 Kavaklidere
Tel. +90 312 4572000
e-mail: ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Ambasada RT w Polsce:

Rakowiecka 19, 02-512 Warszawa
Tel. 22 854 61 10, 22 854 61 11, 22 854 61 13
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Turcja

ALANYA
Alanya

Alanya

•
•
•
•
•

UTOPIA
RESORT & RESIDENCE

całkowicie wyremontowany w 2019 r.
Avsallar, ok. 22 km od Alanyi, ok. 35
km od Side
przy piaszczystej plaży
elegancki i stylowy
bogata oferta sportowo-rekreacyjna

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

1831 PLN

•
•
•
•
•

całkowicie wyremontowany w 2019 r.
Avsallar, ok. 25 km od Alanyi, ok. 30
km od Side
hotel przy 3 piaszczystych plażach
elegancki i stylowy
urozmaicone animacje

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

•
•
•

•

idealny wybór na rodzinne wakacje
Türkler, ok. 5 km od Avsallar, ok. 25
km od Alanyi
imponujący aqua park (25 zjeżdżalni
dla dorosłych, 9 zjeżdżalni dla dzieci)
2 korty tenisowe
serwis plażowy w cenie

14 OREX Travel

od

2231 PLN

od

1831 PLN

•
•
•
•
•

hotel położony w centrum
miejscowości Avsallar
piaszczysto-żwirowa plaża z
pomostem znajduje się przy hotelu
serwis plażowy w cenie
4 zjeżdżalnie wodne
urozmaicone animacje
7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•

Türkler, ok. 4 km od Konakli, ok. 18 km
od centrum Alanyi
hotel otwarty w 2017 r.
aqua park (7 zjeżdżalni dla dorosłych,
5 zjeżdżalni dla dzieci)
mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dla
dzieci
eleganckie pokoje
od

1681 PLN

2111 PLN

•
•
•
•
•

SENZA GARDEN
HOLIDAY CLUB

ok. 3 km od Konakli, ok. 8 km od Side
3 zjeżdżalnie wodne
piaszczysta plaża
bezpłatny serwis plażowy
przestronne pokoje

za osobę

•
•
•
•

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Türkler, ok. 4 km od Konakli, ok. 18 km
od centrum Alanyi
piaszczysto-żwirowa plaża znajduje
się ok. 100 m od hotelu (przejście
tunelem)
aqua park (4 zjeżdżalnie dla
dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
animacje dla dorosłych i dzieci
od

1881 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

•

od

1521 PLN

nowy hotel - owarty w 2021 r.
ok. 300 m od centrum Konakli, ok. 14
km od Alanyi
ok. 100 m od piaszczysto-żwirowej
plaży
2 baseny zewnętrzne
2 zjeżdżalnie wodne
7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

ok. 1 km od Oba, ok. 4 km od
centrum Alanyi
całkowicie wyremontowany w 2021 r.
5 zjeżdżalni wodnych
nowoczesne pokoje
niedaleko piaszczysto-żwirowej plaży

od

1601 PLN

od

1911 PLN

•
•
•
•
•

ROYAL GARDEN BEACH

ok. 500 m od Konakli, ok. 14 km od
Alanyi
przy piaszczysto-żwirowej plaży
6 zjeżdżalni wodnych
liczne restauracje i bary
dyskoteka

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Alanya

GRAND UYSAL
+
BEACH HOTEL

7 nocy
All Inclusive

Alanya

BLUE MARLIN DELUXE
SPA & RESORT

Alanya

EFTALIA VILLAGE HOTEL

7 nocy
All Inclusive

•
•

•
•

Alanya

EFTALIA OCEAN HOTEL

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

Alanya

Alanya

AZURA DELUXE
RESORT & SPA

Alanya

LONG BEACH RESORT
HOTEL & SPA

7 nocy
All Inclusive

Alanya

UTOPIA BEACH CLUB

Alanya

•
•

Turcja

ALANYA

za osobę

•
•
•
•
•

w miejscowości Okurcalar, ok. 25 km
od Side, ok. 35 km od Alanyi
położony w zadbanym ogrodzie
3 zjeżdżalnie wodne
przy piaszczysto-żwirowej plaży
funkcjonalnie wyposażone pokoje

od

1833 PLN

1791 PLN

za osobę

Alanya

STELLA BEACH HOTEL

7 nocy
All Inclusive

od

za osobę

•
•
•
•

CLUB PARADISO HOTEL

hotel położony na wzniesieniu, z
pięknym widokiem na morze, góry
oraz starówkę Alanyi
ok. 7 km od centrum Alanyi
częściowo odnowiony w 2020 r.
piaszczysto-żwirowa plaża znajduje
się ok. 900 m od hotelu (bezpłatny
bus na plażę)

7 nocy
Ultra All Inclusive

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

1951 PLN

za osobę
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ALANYA
Alanya

Alanya

•
•
•
•
•

KIRBIYIK RESORT

ok. 2 km od Mahmutlar, ok. 14 km od
Alanyi
2 zjeżdżalnie wodne
ok. 80 m od piaszczysto-żwirowej
plaży
restauracja A la carte (bezpłatna raz
na pobyt)
animacje dla dorosłych i dzieci
7 nocy
All Inclusive

od

1860 PLN

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ALAIYE RESORT

16 OREX Travel

1651 PLN

•

7 nocy
All Inclusive

od

1751 PLN

ALAIYE KLEOPATRA

7 nocy
Half Board / All Incl.

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

RUBI HOTEL

od

1851 PLN

1551 PLN

•
•
•
•
•

CLUB MERMAID VILLAGE

Türkler, ok. 16 km od Alanyi, ok. 110
km od lotniska
piaszczysto-żwirowa plaża znajduje
się ok. 600 m od hotelu (bezpłatny
bus na plażę)
bezpłatny bar na plaży
animacje dla dorosłych i dzieci
3 zjeżdżanie wodne
7 nocy
All Inclusive

za osobę

Alanya

hotel składa się z 2 budynków (blok
A - na plaży, blok B - po drugiej
stronie ulicy)
Avsallar, ok 22 km od Alanyi
przy piaszczysto-żwirowej plaży
basen zewnętrzny
2 bary
7 nocy
All Inclusive

od

za osobę

•
•
•
•
•

BLUE DIAMOND ALYA

od

1691 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

1641 PLN

•
•
•
•
•

TAC PREMIER HOTEL

7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

SAPHIR HOTEL

od

2111 PLN

od

1771 PLN

•
•
•
•
•

MESUT HOTEL

częściowo wyremontowany w
2020 r.
dobry stosunek jakości do ceny
w dzielnicy Oba, ok. 2 km od
centrum Alanyi
dobra baza wypadowa do
zwiedzania okolicy
basen zewnętrzny
7 nocy
All Inclusive

za osobę

Alanya

położony w zadbanym ogrodzie
ok. 500 m od centrum Konakli, ok 12.
km od Alanyi
bezpośrednio przy piaszczystożwirowej plaży
2 baseny zewnętrzne
3 zjeżdżalnie wodne
7 nocy
All Inclusive

Alanya

dogodna lokalizacja - ok. 1 km od
centrum Alanyi
w pobliżu liczne sklepy, restauracje,
bary
ok. 50 m od słynnej plaży Kleopatry
smaczne i urozmaicone posiłki
2 bary

Alanya

dobra baza wypadowa do
zwiedzania okolicy
w dzielnicy Oba, ok. 2,5 km od
centrum Alanyi
przy pięknej piaszczystej plaży
(serwis plażowy w cenie)
2 zjeżdżalnie wodne
siłownia w cenie
7 nocy
All Inclusive

Alanya

Alanya

kameralny hotel
ok. 1 km od centrum Alanyi
polecany osobom nastawionym
na korzystanie z rozrywek nocnego
życia w Alanyi
ok. 100 m od piaszczystej plaży
Kleopatry
Wi-Fi gratis

Alanya

ANANAS

od

•
•
•

•

za osobę

ok. 2 km od Alanyi, ok. 130 km od
lotniska
piaszczysto-żwirowa plaża znajduje
się ok. 70 m od hotelu (przejście
tunelem)
3 zjeżdżalnie wodne
mini klub (4-12 lat)
siłownia w cenie
7 nocy
All Inclusive

Alanya

ok. 2 km od Avsallar
idealny wybór na rodzinne wakacje
kompleks basenów zewnętrznych
imponujący aqua park
serwis plażowy w cenie

Alanya

•

Turcja

ALANYA

za osobę

•
•
•
•
•

BLUE FISH HOTEL

od

1431 PLN

1421 PLN

za osobę

Alanya

kameralny hotel
ok. 7 km od Alanyi, ok. 120 km od
lotniska
ok. 100 m od piaszczysto-żwirowej
plaży
2 baseny zewnętrzne
3 zjeżdżalnie wodne
7 nocy
All Inclusive

od

za osobę

•
•
•
•
•

REMI HOTEL

kameralny hotel
ok. 500 m od centrum Alanyi
ok. 150 m od pięknej plaży Kleopatry
w pobliżu hotelu liczne restauracje,
bary i sklepy
siłownia i Wi-Fi gratis

7 nocy
All Inclusive

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

1581 PLN

za osobę
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Turcja

ALANYA
Alanya

•
•
•
•
•

Turcja

BELEK
Alanya

KLEOPATRA BEACH HOTEL

ok. 1 km od centrum Alanyi
przy pięknej plaży Kleopatry
1 zjeżdżalnia wodna
dobry stosunek jakości do ceny
2 bary

•
•
•
•
•

AZAK BEACH

Belek

Alanya

  

kameralny hotel
ok. 1 km od centrum Alanyi
bezpośrednio przy plaży Kleopatry
HB - Half Board
2 bary

•
•
•
•
•

DORIS AYTUR HOTEL

kameralny hotel
w centrum Mahmutlar liczne sklepy,
restauracje, bary, dyskoteki
ok. 12 km od Alanyi
ok. 100 m od piaszczysto-żwirowej
plaży
1 zjeżdżania wodna

•
•
•
•
•

REGNUM CARYA
GOLF HOTEL

dla wymagających
ok. 1 km od Kadriye, ok. 35 km od
lotniska w Antalyi
ok. 320 m od piaszczystej plaży
18-dołkowe pole golfowe
bogata oferta sportowo-rekreacyjna

•
•
•
•
•

7 nocy
All Inclusive

od

1591 PLN

7 nocy
Half Board

za osobę

Alanya

•
•
•
•
•

kameralny hotel
położony w centrum Alanyi
w pobliżu liczne sklepy, restauracje,
bary i dyskoteki
basen zewnętrzny ze zjeżdżalnią
wodną
ok. 850 m od plaży Kleopatry
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od

1361 PLN

1571 PLN

7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

SELECTUM LUXURY RESORT

•
•
•
•
•

bestseller
dla wymagających gości
ok. 7 km od Belek, ok. 30 km od
lotniska w Antalyi
aqua park (6 zjeżdżalni dla
dorosłych, 8 zjeżdżalni dla dzieci)
bezpośrednio przy piaszczystej plaży

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

3841 PLN

od

1581 PLN

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Belek

Belek

PRIMERA SUITE HOTEL

7 nocy
All Inclusive

od

za osobę

•
•
•
•

całkowicie wyremontowany w
2020 r.
ok. 3 km od centrum Belek, ok. 35 km
od lotniska w Antalyi
aqua park (5 zjeżdżalni dla
dorosłych, 6 zjeżdżalni dla dzieci)
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
duży wybór restauracji i barów

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

2591 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

9251 PLN

TITANIC DELUXE BELEK

luksusowy i elegancki hotel
krótki transfer - ok. 25 km od lotniska
8 basenów zewnętrznych i 10
zjeżdżalni
piaszczysta plaża znajduje się ok.
1,5 km od hotelu (bezpłatny bus na
plażę)
Titanic Golf Club

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Belek

SELECTUM FAMILY RESORT

•

od

za osobę

•
•
•
•
•

ok. 3 km od Kadriye, ok. 5 km od
Belek
przy piaszczysto-żwirowej plaży
aqua park (6 zjeżdżalni dla
dorosłych, 6 zjeżdżalni dla dzieci)
bogata oferta sportowo-rekreacyjna
dobry serwis

od

3741 PLN

od

3751 PLN

•
•
•
•
•

TITANIC MARDAN PALACE

luksusowy i elegancki hotel
bogata oferta sportowo-rekreacyjna
krótki transfer - ok. 15 km od lotniska
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
dobry serwis

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

ADAM & EVE

dogodna lokalizacja - ok. 1 km od
centrum Belek
hotel tylko dla dorosłych (16+)
urozmaicone animacje
dyskoteka
4 korty tenisowe

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

3661 PLN

od

5121 PLN

za osobę

Belek

Belek

BELLIS DELUXE HOTEL

7 nocy
Ultra All Inclusive

Belek

Belek

za osobę

•
•
•
•
•

LIMAK ATLANTIS
DE LUXE HOTEL & RESORT

ok. 4 km od Belek
4 zjeżdżalnie wodne
przy piaszczysto-żwirowej plaży
serwis plażowy w cenie
animacje dla dorosłych i dzieci

7 nocy
Ultra All Inclusive

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

2611 PLN

za osobę
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Turcja

BELEK
Belek

•
•
•
•
•

dogodna lokalizacja - ok. 700 m od
centrum Belek
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
bogata oferta sportowo-rekreacyjna
4 zjeżdżalnie wodne
duży wybór restauracji i barów

od

2581 PLN

•
•
•
•
•

SHERWOOD
DREAMS RESORT

ok. 1 km od Boğazkent, ok. 5 km od
Belek
przy piaszczysto-żwirowej plaży
aqua park (4 zjeżdżalnie dla
dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
lunapark dla dzieci
nowocześnie urządzone pokoje
7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Belek

•
•
•

•

położony w spokojnej miejscowości
Bogazkent, ok. 11 km od Belek, ok.
40 km od lotniska
częściowo wyremontowany w
2020 r.
3 zjeżdżalnie wodne
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od

1901 PLN

od

2631 PLN

•
•
•
•
•

Boğazkent, ok. 7 km od Belek
przy piaszczysto-żwirowej plaży
aqua park (11 zjeżdżalni)
eleganckie, stylowe wnętrza
urozmaicone animacje

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•

ok. 5 km od Kadriye, ok. 26 km od
lotniska
12 kortów tenisowych
przy piaszczystej plaży
serwis plażowy w cenie
5 zjeżdżalni wolnych

od

2151 PLN

od

2421 PLN

•
•
•
•
•

krótki transfer - ok. 10 km od lotniska
w Antalyi
imponujący aqua park (9 zjeżdżalni
dla dorosłych, 7 zjeżdżalni dla dzieci)
6 kortów tenisowych
serwis plażowy w cenie
11 barów
7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

CLUB MEGA SARAY

od

3351 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

3851 PLN

•
•
•
•
•

+

za osobę

•
•
•
•
•

luksusowy i elegancki hotel
bezpłatny serwis plażowy
bogata oferta sportowo-rekreacyjna
4 korty tenisowe
Wi-Fi gratis

7 nocy
Ultra All Inclusive

3211 PLN

od

3831 PLN

DELPHIN IMPERIAL LARA

krótki transfer - ok. 10 km od lotniska
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
dobry serwis
aqua park (5 zjeżdżalni dla
dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
lunapark dla dzieci

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Lara

w dzielnicy hotelowej Lara-Kundu,
ok. 13 km od lotniska
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
idealny wybór na rodzinne wakacje
duży wybór restauracji i barów
aqua park (3 zjeżdżalnie wodne
dla dorosłych i 5 dla dzieci)
od

•
•
•
•
•

za osobę

LIMAK LARA
DE LUXE HOTEL & RESORT

7 nocy
Ultra All Inclusive

Lara

TITANIC BEACH LARA

Lara

rozległy kompleks hotelowy
położony w zadbanym ogrodzie
ok. 7 km od centrum Kadriye, ok. 14
km od Belek
bogata oferta sportowo-rekreacyjna
12 kortów tenisowych
aqua park (7 zjeżdżalni dla dorosłych
i 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
7 nocy
Ultra All Inclusive

Lara

DELPHIN
BE GRAND RESORT

Belek

ADORA RESORT

7 nocy
Ultra All Inclusive

Lara

KIRMAN BELAZUR
RESORT & SPA

Belek

AYDINBEY FAMOUS
RESORT

7 nocy
Ultra All Inclusive

Belek

Belek

LIMAK ARCADIA
GOLF & SPORT RESORT

7 nocy
Ultra All Inclusive

Turcja

LARA

za osobę

•
•
•
•
•

w dzielnicy hotelowej Lara-Kundu,
ok. 10 km od lotniska
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
idealny wybór na rodzinne wakacje
duży wybór restauracji i barów
aqua park (7 zjeżdżalni dla dorosłych,
3 zjeżdżalnie dla dzieci)
od

2621 PLN

3901 PLN

za osobę

Lara

SHERWOOD
EXCLUSIVE LARA

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

za osobę

•
•
•
•
•

ROYAL SEGINUS HOTEL

Lara, ok. 10 km od lotniska
hotel otwarty w 2017 r.
ok. 250 m od piaszczysto-żwirowej
plaży
aqua park (8 zjeżdżalni dla
dorosłych, 4 zjeżdżalnie dla dzieci)
lunapark dla dzieci

7 nocy
Ultra All Inclusive

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

3251 PLN

za osobę
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Turcja

LARA
Lara

•
•
•
•
•

Lara

ROYAL WINGS HOTEL

Lara, ok. 15 km od lotniska
aqua park (7 zjeżdżalni dla dorosłych,
3 zjeżdżalnie dla dzieci)
lunapark dla dzieci
bezpośrednio przy piaszczystożwirowej plaży
2 korty tenisowe

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

3251 PLN

•
•
•
•
•

•
•

ADALYA ELITE LARA

22 OREX Travel

od

3071 PLN

3251 PLN

•
•
•
•
•

ok. 2 km od Kundu, ok. 16 km od
lotniska
odnowiony w 2019 r.
5 basenów zewnętrznych
aqua park (3 zjeżdżalnie dla
dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
8 kortów tenisowych

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Lara

krótki transfer - ok. 10 km od lotniska
serwis plażowy w cenie
aqua park (5 zjeżdżalni wodnych dla
dorosłych i 6 dla dzieci)
Wi-Fi gratis
wysoka jakość obsługi

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

za osobę

•
•
•
•
•

MIRACLE RESORT

od

2871 PLN

od

2511 PLN

•
•
•
•

za osobę

•
•
•
•

hotel otwarty w 2019 r.
aqua park (8 zjeżdżalni dla
dorosłych, 2 zjeżdżalnie dla dzieci)
krótki transfer - ok. 11 km od lotniska
ok. 750 m od piaszczysto-żwirowej
plaży (bezpłatny bus na plażę)

od

3301 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

2881 PLN

•
•
•
•

GRAND PARK LARA

7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

ok. 5 km od Side
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
aquapark (8 zjeżdżalni dla dorosłych,
3 zjeżdżalnie dla dzieci)
lunapark dla dzieci
5 kortów tenisowych

od

3061 PLN

od

2371 PLN

ROYAL ALHAMBRA PALACE

•
•
•
•
•

Colakli, ok. 9 km od Side
przy piaszczystej plaży
aqua park (5 zjeżdżalni dla
dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
lunapark dla dzieci
animacje dla dorosłych i dzieci

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Side

ROYAL DRAGON HOTEL

7 nocy
Ultra All Inclusive

+

w dzielnicy Lara, ok. 14 km od
lotniska w Antalyi
ok. 200 m od piaszczystej plaży
4 zjeżdżalnie wodne
dużo atrakcji dla rodzin z dziećmi
Wi-Fi gratis

Side

SHERWOOD
SUITES RESORT

7 nocy
Ultra All Inclusive

•

Lara, ok. 14 km od lotniska
przy piaszczysto-żwirowej plaży
(serwis plażowy w cenie)
4 zjeżdżalnie wodne
bogata oferta sportowo-rekreacyjna

7 nocy
All Inclusive

za osobę

Side

Lara

FAME
RESIDENCE LARA & SPA

Lara

w dzielnicy Lara, ok. 15 km od
lotniska
aqua park (3 zjeżdżalnie dla
dorosłych, 2 zjeżdżalnie dla dzieci)
przy piaszczystej plaży
bogata oferta sportowo-rekreacyjna
serwis plażowy w cenie
7 nocy
Ultra All Inclusive

Lara

ASTERIA KREMLIN PALACE

Lara, ok. 15 km od lotniska
przy piaszczysto-żwirowej plaży
aqua park (5 zjeżdżalni dla
dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
dobry serwis
eleganckie pokoje

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Lara

ROYAL HOLIDAY PALACE

Lara

•
•
•

Turcja

SIDE

za osobę

•
•

•
•
•

ok. 5 km od centrum Side
aqua park wspólny dla gości hoteli:
Royal Dragon i Royal Taj Mahal (8
zjeżdżalni dla dorosłych, 3 zjeżdżalnie
dla dzieci)
lunapark dla dzieci
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
5 kortów tenisowych
od

3061 PLN

3061 PLN

za osobę

Side

ROYAL TAJ MAHAL HOTEL

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

za osobę

•
•
•
•
•

SUENO HOTELS
BEACH SIDE

rewelacyjnie położony - ok. 1 km od
Side
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
aqua park (8 zjeżdżalni dla
dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
lunapark dla dzieci
bogata oferta sportowo-rekreacyjna
7 nocy
Ultra All Inclusive

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

2331 PLN

za osobę
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Turcja

SIDE
Side

•
•
•
•
•

Side

BOSPHORUS
SORGUN HOTEL

Side

CRYSTAL ADMIRAL RESORT

•

hotel otwarty w 2017 r.
Sorgun, ok. 7 km od Side
ok. 130 m od piaszczysto-żwirowej
plaży
3 zjeżdżalnie wodne
animacje dla dorosłych i dzieci

•
•
•
•

położony w spokojnej okolicy - ok.
25 km od Side
ostatnio wyremontowany w 2019 r.
ok. 50 m od piaszczystej plaży
serwis plażowy w cenie
aqua park (5 zjeżdżalni dla dorosłych
i 11 dla dzieci)

•
•
•
•
•

7 nocy
All Inclusive

od

2381 PLN

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Side

•
•
•
•
•

ADALYA ART SIDE
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od

2081 PLN

od

2281 PLN

Kumköy, ok. 4 km od Side
przy piaszczystej plaży (serwis
plażowy w cenie)
6 kortów tenisowych
aqua park (3 zjeżdżalnie dla
dorosłych, 2 zjeżdżalnie dla dzieci)
bogaty program animacyjny

7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

ok. 10 km od Side, ok. 65 km od
lotniska
bezpośrednio przy piaszczystożwirowej plaży
serwis plażowy w cenie
Wi-Fi gratis
3 zjeżdżalnie wodne

od

2351 PLN

od

2861 PLN

•
•
•
•
•

za osobę

•
•
•
•
•

mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dla
dzieci
Çolaklı, ok. 12 km od Side
przy piaszczystej plaży
aqua park (13 zjeżdżalni wodnych)
serwis plażowy w cenie

od

2311 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

2411 PLN

•
•
•
•

ALBA QUEEN

7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

Kizilot, ok. 12 km od Manavgat, ok. 17
km od Side
urozmaicone animacje
aqua park (6 zjeżdżalni wodnych)
bezpośrednio przy piaszczystożwirowej plaży
serwis plażowy w cenie
od

2421 PLN

od

2111 PLN

•
•
•
•
•

ALBA RESORT

rozległy kompleks hotelowy
położony w zadbanym ogrodzie
ok. 8 km od Side, ok. 55 km od
lotniska
bogata oferta sportowo-rekreacyjna
przy piaszczystej plaży (serwis
plażowy w cenie)
4 zjeżdżalnie wodne
7 nocy
All Inclusive

za osobę

Side

SEADEN SEA
PLANET RESORT

7 nocy
All Inclusive

Side

hotel należący do popularnej sieci
Alba Hotels słynącej z wysokiej
jakości obsługi
położony w Çolakli, ok. 8 km od Side,
ok. 55 km od lotniska
przy piaszczystej plaży
4 zjeżdżalnie wodne
ciekawy program animacyjny

Side

VONRESORT
GOLDEN BEACH

7 nocy
Ultra All Inclusive

•

mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dla
dzieci
Çolaklı, ok. 12 km od Side
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
aqua park (13 zjeżdżalni wodnych)
serwis plażowy w cenie
7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Side

VONRESORT
GOLDEN COAST

Side

ADALYA OCEAN DELUXE

7 nocy
Ultra All Inclusive

Side

CRYSTAL SUNRISE
QUEEN LUXURY RESORT

Side

ok. 15 km od Manavgatu, ok. 60 km
od lotniska
ok. 800 m od plaży (bezpłatny bus
na plażę)
przestronne pokoje
animacje dla dorosłych i dzieci
aqua park (3 zjeżdżalnie wodne dla
dorosłych i 3 dla dzieci)
7 nocy
Ultra All Inclusive

Turcja

SIDE

za osobę

•
•
•

•

ok. 10 km od Manavgat, ok. 15 km od
Side
polecamy dla rodzin z dziećmi oraz
osób nastawionych na aktywne
spędzanie czasu
bezpośrednio przy piaszczystożwirowej plaży
od

1801 PLN

2051 PLN

za osobę

Side

SEADEN SEA WORLD
RESORT & SPA HOTEL

7 nocy
All Inclusive

od

za osobę

•
•
•
•

ARCANUS SIDE RESORT

ok. 4 km od Side, ok. 75 km od
lotniska
doskonały dla par i dla rodzin z
dziećmi
nowy aqua park (7 zjeżdżalni
wodnych)
bezpośrednio przy piaszczystej plaży
duży wybór restauracji i barów

7 nocy
Ultra All Inclusive

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

2401 PLN

za osobę
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Turcja

SIDE
Side

•
•
•
•
•

Side

CALIDO MARIS
BEACH RESORT

•

hotel został otwarty w 2017 r.
w Cenger, ok. 20 km od Side, ok. 75
km od lotniska
piaszczysto-żwirowa plaża znajduje
się ok. 50 m od hotelu
bogaty program animacyjny
aqua park (5 zjeżdżalni wodnych)
7 nocy
All Inclusive

od

1861 PLN

•
•
•
•

ok. 1 km od Çolakli, ok. 10 km od Side,
ok. 58 km od lotniska
ok. 600 m od piaszczystej plaży
(bezpłatny bus na plażę)
2 baseny zewnętrzne
3 zjeżdżalnie wodne
7 barów
7 nocy
All Inclusive

za osobę

ok. 1,5 km od Side
ok. 150 m od piaszczystej plaży
2 baseny zewnętrzne, basen kryty
2 zjeżdżalnie wodne
2 restauracje A la carte (raz na pobyt
bezpłatnie)
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od

1931 PLN

od

1841 PLN

•
•
•
•
•

położony w cichej, spokojnej okolicy
ok. 20 km od Side, ok. 90 km od
lotniska
Wi-Fi gratis
mini klub (4-12 lat)
2 zjeżdżalnie
7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

•

Evrenseki, ok. 6 km od Side
piaszczysto-żwirowa plaża znajduje
się ok. 750 m od hotelu (bezpłatny
bus na plażę)
2 zjeżdżalnie wodne
Wi-Fi gratis
mini klub dla dzieci
od

1841 PLN

od

1661 PLN

•
•
•
•
•

dogodna lokalizacja - ok. 7 km od
Side
ok. 400 m od plaży (bezpłatny bus
na plażę)
serwis plażowy w cenie
2 zjeżdżalnie wodne
funkcjonalnie wyposażone pokoje
7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•

ok. 2 km od Çolaklı, ok. 11 km od
centrum Side
ok. 200 m od piaszczystej plaży
2 zjeżdżalnie wodne
6 barów
animacje dla dorosłych i dzieci

•
•
•
•

od

2091 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

2441 PLN

•
•
•
•
•

ok. 16 km od Side
ok. 600 m od plaży (bezpłatny bus
na plażę)
serwis plażowy w cenie
2 baseny zewnętrzne, basen kryty
aqua park (6 zjeżdżalni wodnych)

7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

skromny hotel, polecany Klientom
którzy cenią sobie bliskość atrakcji
turystycznych
ok. 800 m od centrum Side
hotel posiada dostęp do 2 plaż:
najbliższa plaża znajduje się ok. 350
m od hotelu
basen zewnętrzny, 2 bary
od

1301 PLN

od

1401 PLN

•
•
•
•
•

GRAND SEKER

7 nocy
All Inclusive

za osobę

za osobę

•
•
•
•
•

NG PHASELIS BAY

od

6941 PLN

od

1561 PLN

za osobę

Kemer

nowy hotel - otwarty w 2021 r.
ok. 5 km od centrum Kemer
liczne restauracje i bary
wybrane importowane alkohole w
cenie
aqua park (3 zjeżdżalnie dla
dorosłych, 4 zjeżdżalnie dla dzieci)
7 nocy
Ultra All Inclusive

+

częściowo wyremontowany w
2020 r.
Evrenseki, ok. 8 km od Side
ok. 300 m od piaszczystej plaży
4 zjeżdżalnie wodne
smaczne i urozmaicone posiłki

Kemer

SIDE KERVAN HOTEL

7 nocy
All Inclusive

Side

RAMADA RESORT SIDE

Side

NOVUM GARDEN SIDE

7 nocy
All Inclusive

Side

PALM WORLD
RESORT & SPA

Side

DREAM WORLD
RESORT & SPA

7 nocy
All Inclusive

Side

CENGER BEACH
RESORT & SPA

Side

SIDE PRENSES
RESORT & SPA

7 nocy
All Inclusive

Side

CAN GARDEN RESORT

Side

•
•
•
•
•

Turcja

SIDE

za osobę

•
•
•
•
•

ASTERIA KEMER RESORT

dogodna lokalizacja - ok. 7 km od
Kemer, ok. 65 km od lotniska
3 zjeżdżalnie wodne
smaczne posiłki
wybrane importowane alkohole w
cenie
przestronne pokoje

7 nocy
Ultra All Inclusive

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

od

2511 PLN

za osobę
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Turcja

KEMER
Kemer

Kemer

Kemer

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy przy rezerwacji?
Nasi konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach:
09:00 - 18:00.

•
•
•
•
•

LIMAK LIMRA
HOTEL & RESORT

•

Kiris, ok. 8 km od Kemer
bezpośrednio przy plaży
2 korty tenisowe
3 zjeżdżalnie wodne
dobry serwis

•
•
•
•

7 nocy
Ultra All Inclusive

od

2411 PLN

CRYSTAL FLORA
BEACH RESORT

położony w spokojnej okolicy
Beldibi, ok. 13 km od centrum Kemer
przy piaszczysto-żwirowej plaży
aqua park (5 zjeżdżalni wodnych dla
dorosłych i 3 dla dzieci)
smaczne i urozmaicone posiłki
animacje dla dorosłych i dzieci
7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Kemer

od

2331 PLN

•
•
•
•
•

CRYSTAL AURA
BEACH RESORT

rewelacyjnie położony - ok. 600 m
od centrum Kemer
animacje dla dorosłych i dzieci
aqua park (6 zjeżdżalni wodnych)
funkcjonalnie wyposażone pokoje
serwis plażowy w cenie
7 nocy
Ultra All Inclusive

za osobę

Kemer

od

2331 PLN

za osobę

Kemer

Centrum rezerwacji telefonicznej:

+48 22 244 14 90
+48 22 244 14 91
FAME RESIDENCE GOYNUK

•
•
•
•
•

położonych w rozległym ogrodzie u
podnóża Gór Taurus
Göynük, ok. 10 km od Kemer
eleganckie, stylowe wnętrza
serwis plażowy w cenie
3 zjeżdżalnie wodne

7 nocy
All Inclusive
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od

2191 PLN

za osobę

•
•
•
•
•

SHERWOOD
EXCLUSIVE KEMER

Göynük, ok. 9 km od Kemer
nowoczesny i luksusowy
aqua park (6 zjeżdżalni dla
dorosłych, 3 zjeżdżalnie dla dzieci)
bezpłatny bar na plaży
duży wybór restauracji i barów
7 nocy
Ultra All Inclusive

od

3361 PLN

za osobę

•
•
•
•
•

SHERWOOD
GREENWOOD RESORT

Całkowity koszt połączenia wg stawki operatora.

Göynük, ok. 9 km od Kemer
ok. 180 m od piaszczysto-kamienistej
plaży
bezpłatny bar na plaży
aqua park (2 zjeżdżalnie dla
dorosłych i 2 zjeżdżalnie dla dzieci)
spokojna okolica
7 nocy
All Inclusive

od

2001 PLN

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

za osobę

E-mail

pl.info@orextravel.eu

Facebook

orextravelpl

Instagram

orextravel_pl

Live Chat

www.orextravel.pl
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Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Orex Travel Sp. z o.o.

bądź o rezygnacji z Imprezy za zwrotem wszelkich wniesionych kosztów.
IV. Rezygnacja z udziału w Imprezie

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Orex Travel Sp. z o.o. (zwanych dalej:
Warunkami Uczestnictwa) określają prawa i obowiązki Klienta (zwanego dalej: Klientem), na rzecz którego Orex Travel Sp. z o.o.
świadczy usługi turystyczne (dalej zwane: Imprezą).
2. Organizatorem Imprez jest Orex Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-389),
ul. Aleja Bohaterów Września 22, lok. 138, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000412833, REGON: 242868260 (zwaną dalej: Organizatorem).
Organizator jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym
1571.
II. Zawarcie Umowy

1. W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy Klient jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie.
Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, do Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji Klienta lub rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator jest
uprawniony do potrącenia kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem Imprezy,
w ramach której zawarta jest opłata manipulacyjna.
3. Wartości, o których mowa w pkt. 2 uwzględniają średnie koszty potrącenia z uwzględnieniem całkowitej wartości zawartej
umowy, przy czym do wartości tej nie są wliczane składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP). Składki na TFP nie
podlegają zwrotowi w żadnym wypadku, bez względu na przyczynę anulacji imprezy.
W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy Organizator wskazuje orientacyjnie, iż kształtują się one następująco:
- w przypadku rezygnacji do 45 dni przed dniem wyjazdu – 15 % ceny Imprezy

1. Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem, a Klientem na udział w Imprezie
(zwanej dalej: Umową). Aktualna treść oferty oraz programy imprez organizowanych przez Organizatora znajdują się na
stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.orextravel.pl

- w przypadku rezygnacji w terminie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 25 % ceny Imprezy

2. Klient przed zawarciem Umowy jest zobowiązany do zapoznania się z jej treścią, z treścią niniejszych Warunków
Uczestnictwa, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz ewentualnymi dodatkowymi informacjami na temat Imprezy, w
tym z programem lub harmonogramem Imprezy. Jeżeli Umowa nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie
wskazania zawarte w wyżej wymienionych dokumentach są częścią Umowy.

- w przypadku rezygnacji w terminie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 % ceny Imprezy

3. Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje z chwilą wpłaty zaliczki lub całej ceny Imprezy przez Klienta.

- w przypadku rezygnacji na 4 dni przed dniem wyjazdu lub później – 90 % ceny Imprezy

4. Klient podpisuje Umowę osobiście. W przypadku osób małoletnich Umowę podpisują ich przedstawiciele ustawowi.

Ostateczne rozliczenie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu
Imprezy, której dotyczyła rezygnacja. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kwotami pobranymi przez Organizatora,
a rzeczywistymi kosztami, Organizator niezwłocznie zwróci kwotę stanowiącą różnicę na rachunek bankowy wskazany
przez Klienta, z zastrzeżeniem prawa Organizatora do zatrzymania opłaty manipulacyjnej wskazanej powyżej.

5. Wszelkie zmiany Umowy oraz ewentualne rezygnacje z udziału w Imprezie mogą być dokonywane wyłącznie przez
Klienta, który podpisał Umowę.
6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi przepisami paszportowymi i wizowymi obowiązującymi dla
danej Imprezy oraz do dostosowania się do nich. Szczegółowy wykaz takich informacji znajduje się w materiałach dołączonych
do Umowy oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.orextravel.pl
7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych wskazanych przez Klienta w chwili zawarcia Umowy, Klient jest zobowiązany
powiadomić o tym niezwłocznie Organizatora na własny koszt oraz ryzyko. W razie zgłoszenia zmiany Klient zobowiązany
jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł za każdą dokonaną zmianę.
8. Klient może bez zgody Orex Travel Sp. z o.o. przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej
wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta
przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki
III. Warunki płatności
1. Cena Imprezy jest ustalana w Umowie zawartej z Klientem.
2. Cena Imprezy obejmuje: koszty wyjazdu z miejsca wskazanego jako punkt wyjazdowy w Polsce do miejsca docelowego
Imprezy (miejsca zakwaterowania), ewentualne koszty transferu z lotniska do miejsca zakwaterowania, zakwaterowanie,
wyżywienie - wszystko w standardzie oraz na warunkach opisanych w programie danej Imprezy, jak również
ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagażu, oraz dodatkowe usługi
wyszczególnione w Umowie. W cenę imprezy wliczone zostały również składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP). Cena Imprezy nie obejmuje dodatkowych opłat, takich jak opłaty wizowe,
koszty wycieczek fakultatywnych, usług dodatkowych zamówionych przez Klienta, w tym uzgodnionych z dostawcami
takich usług, w szczególności zamówionych indywidualnie przez Klienta, op łat za usługi nieobjęte postanowieniami
Umowy.
3. Jeżeli Umowa jest zawarta na więcej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed rozpoczęciem Imprezy , Klient zobowiązany
jest do wpłaty zaliczki w wysokości do 25% ceny Imprezy w momencie podpisania Umowy, chyba że obowiązujące w
danej chwili warunki promocji stanowią inaczej. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części
ceny w terminie do 25 dnia przed rozpoczęciem Imprezy.
4. Jeżeli Umowa zawarta jest na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient jest zobowiązany do wpłaty pełnej ceny
za Imprezę w chwili podpisania Umowy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen Imprezy w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach
morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. O zmianie tej Organizator zawiadomi Klienta nie później niż 21 dni przed
rozpoczęciem Imprezy.
6. Po otrzymaniu zawiadomienia Klient winien niezwłocznie (w ciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia) złożyć
Organizatorowi lub Agentowi, za pośrednictwem którego zawarł Umowę, oświadczenie o akceptacji nowych warunków
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- w przypadku rezygnacji w terminie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 35 % ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji w terminie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 % ceny Imprezy
- w przypadku rezygnacji w terminie od 7 do 5 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny Imprezy

V. Rozwiązanie Umowy przez Organizatora z powodu niewystarczającej ilości osób
1. Biuro Podróży może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu Imprezy w terminie
14 dni od rozwiązania Umowy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza
niż 30 osób dla Imprez samolotowych, a Biuro Podróży powiadomiło Podróżnego o rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20
lub 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni.
VI. Odpowiedzialność i reklamacje
1. Jeżeli w trakcie Imprezy Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłoczne zawiadomić o tym,
w celach dowodowych na piśmie, wykonawcę usługi oraz przedstawiciela Organizatora w celu umożliwienia
wykonania świadczeń wynikających z Umowy w sposób niewadliwy.
2. Jeżeli Klient składa reklamację po zakończeniu Imprezy powinien skutecznie doręczyć ją do siedziby Organizatora,
w terminie do 30 dni od daty zak ończenia Imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego
upływem. Skuteczne doręczenie reklamacji oznacza, iż Organizator mógł zapoznać się z treścią reklamacji. Datą złożenia
reklamacji jest data jej wpływu do siedziby Organizatora.
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej (pocztą tradycyjną lub
mailem), stosownie do formy wniesienia skargi przez Klienta, ale nie później niż w terminie 30 dni od jej złożenia
(obowiązuje data wpłynięcia pisma do Biura Podróży). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (np. nadanie przesyłki
w placówce pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed jego upływem.
4. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a ) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b ) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie,
jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c ) siłą wyższą.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie świadczeń przez innych, w tym
miejscowych usługodawców, z którymi Klient działając we własnym imieniu lub na własną rzecz zawarł umowy na
świadczenie usług, w tym w szczególności organizację wycieczek lub imprez, a usługi te nie były w żaden sposób opisane
w Umowie zawartej przez Organizatora z Klientem.
6. Klient zobowiązany jest do pokrycia wartości szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy wyrządzonych przez siebie oraz
osoby wymienione w Umowie.
7. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej
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sytuacji. Pomoc, o której mowa w polega w szczególności na udzieleniu:
1) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
2) podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji
elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.
Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa powyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z
wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać
rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.
8. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu
samolotem podlegają regulacjom Konwencji Warszawskiej z 1929 r. z późniejszymi zmianami, Konwe ncji Montrealskiej
z 1999 r., rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań
i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów)
oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) może
złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej –
skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa).
9. W przypadku sporu Klient ma możliwość skorzystania z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsume nckich (Dz. U.
poz. 1823). Rejestr podmiotów uprawnionych do przeprowadzania pozasądowego rozwiązywania sporów znajduje
się na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. Ponadto Klient ma możliwość skorzystania z
platformy internetowego
systemu
rozstrzygania
sporów,
która
znajduje
się
na
stronie
internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr
10. Powyższe nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.
VII. Informacje o warunkach ubezpieczenia
1.

Wszyscy klienci Orex Travel Sp. z o.o. objęci są ubezpieczeniem podstawowym zgodnie z postanowieniami Umowy
Generalnej nr 214 z dnia 15.03.2016 r. i polisy nr 1000522, zawartej z ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium
działającą przez Oddział w Polsce (dalej ERGO Ubezpieczenia Podróży) al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, na podstawie
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003.
Przedmiotem ubezpieczenia w Wariancie podstawowym są:
a ) koszty leczenia i transportu z sumą ubezpieczenia 20 000 EUR,
b ) następstwa nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu 7 000 PLN, śmierć
3 500 PLN
c ) bagaż z sumą ubezpieczenia 800 PLN,
d ) ubezpieczenie assistance obejmujące: pomoc medyczną, powiadomienie rodziny, gwarancję pokrycia kosztów
leczenia, organizację transportu medycznego, organizację transportu do miejsca, z którego podróż może być
kontynuowana, organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania na czas
rekonwalescencji oraz organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.

2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ERGO Reiseversicherung AG
Oddział w Polsce, które dostępne są w w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej:
(https://www.orextravel.sk/OREX/documents/Og%C3%B3lne%20Warunki%20Ubezpieczenia%20Podr%C3%B3%C5%BCy
%20dla%20Klient%C3%B3w%20Organizator%C3%B3w%20Turystyki%20Nr%2010.22.003.pdf).
3. Podczas każdej wizyty w placówce medycznej, w trakcie trwania Imprezy, Klient powinien postępować zgodnie
z Warunkami Ubezpieczenia. W przypadku leczenia ambulatoryjnego Klient zobowiązany jest każdorazowo pokryć na
miejscu jego koszty do wysokości 100 EUR lub równowartość tej kwoty, która to kwota po uwzględnieniu udziału własnego
w kwocie 25 EUR zostanie zwrócona Ubezpieczonemu po powrocie do kraju.
4. Za opłatą dodatkowej składki Klient może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:
- następstwa chorób przewlekłych,

choroby COVID-19) - z zastrzeżeniem, że za koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność maksymalnie do kwoty 20.000 EUR.”
5. W razie zaistnienia szkody w czasie pobytu za granicą, ubezpieczony jest zobligowany niezwłocznie poinformować Centrum
Alarmowe pod nr +48 58 309 11 00 i stosować się do jego zaleceń oraz Instrukcji postępowania w razie nagłego zachorowania
lub nieszczęśliwego wypadku dostępnej na stronie Organizatora https://www.orextravel.pl/pages/ergo-ubezpieczeniapodrozy. Po powrocie do kraju szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela online lub wysyłając formularz zgłoszenia szkody na
adres: Ergo Ubezpieczenia Podróży, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk.
6. Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód przez Ubezpieczyciela.
VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o usługach turystycznych, jak również
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zarówno przepisów prawa obowiązujących w Polsce, jak też na terenie innych
państw podczas pobytu w ramach Imprezy. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez
Klienta tych przepisów, w szczególności naruszenia przepisów zagranicznych. Klient jest także zobowiązany do posiadania
dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy z danym państwem docelowym. Klient poniesie koszty rezygnacji
również wtedy, gdy nie będzie mógł uczestniczyć w Imprezie ze względu na brak niezbędnych dokumentów, których
uzyskanie przez Klienta było jego obowiązkiem.
4. O wszelkich istotnych zmianach dotyczących warunków Umowy, a w szczególności: terminu, programu lub miejsca
zakwaterowania, Organizator poinformuje uczestników niezwłocznie przy zaistnieniu tych zmian. W tym celu, w chwili
zawarcia Umowy, Klient winien pod ać numer telefonu służący do kontaktu z nim i ewentualnie adres poczty
elektronicznej. Klient winien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia) złożyć
Organizatorowi lub Agentowi, za pośrednictwem którego zawarł Umowę, oświadczenie o proponowanej zmianie bądź
oświadczenie o rezygnacji z Imprezy za zwrotem wszelkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary
umownej.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odlotu i przylotu, trasy lotu (międzylądowania), rod zaju samolotu,
przewoźnika i czasów lotu, na krótko przed odlotem w przypadku nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było
uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą w szczególności zaistnieć w przypadku
destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa,
nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność
przewoźnika.
3. Klient oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości zmiany godzin przelotów na krótko przed ich wykonaniem i nie
będzie wysuwał roszczeń w stosunku do organizatora, w przypadku:
a ) działania lub zaniechania Klienta;
b ) działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli
tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć albo uniknąć;
c ) siły wyższej;
6. Impreza zaczyna się i kończy zgodnie z określonym w umowie z Organizatorem terminem wyjazdu i powrotu. Data wylotu
jest dniem rozpoczęcia Imprezy , data powrotu – dniem zakończenia tej Imprezy. Pierwszy i ostatni dzień imprezy
turystycznej przeznaczony jest na przeloty oraz transfer do i z hotelu.
7. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00. W ostatnim dniu pobytu w hotelu, niezależnie od
godziny wylotu powrotnego Uczestnicy winni opuścić pokoje zabierając z nich bagaże.
8. Liczba posiłków określana jest przez skróty : RO (room only) – tylko zakwaterowanie, bez wyżywienia; BB - tylko śniadanie;
HB – 2 posiłki: śniadanie i obiadokolacja, w niektórych hotelach zamiast obiadokolacji podawany jest lunch; FB - śniadanie,
obiad i kolacja; All Inclusive/Ultra All Inclusive - minimum 3 posiłki oraz napoje, a także ewentualnie inne atrakcje
dostępne na terenie hotelu, zróżnicowane ze względu na standard hotelu.
9. Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 08.03.2021 roku.

- uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
- ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (KR),
- następstwa pandemii choroby zakaźnej.
Dla rozszerzenia kosztów leczenia i transportu o koszty powstałe na skutek pandemii, zastosowanie znajduje klauzula do OWU
10.22.003:
„W przypadku istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczen ia i transportu (sekcja C), pod
warunkiem opłacenia dodatkowej składki, do ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu nie ma zastosowania ogólne
wyłączenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych wskutek pandemii, o którym mowa w § 17 ust. 2, pkt 18) (w tym
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