OFERTA SPERSONALIZOWANA
W niniejszym dokumencie prezentujemy spersonalizowaną ofertę, którą
otrzymasz po skorzystaniu z naszej usługi. Jest to przykładowy produkt, który
zawiera zbiór poszczególnych elementów wchodzących w skład każdej oferty.
Każda oferta przygotowywana jest na indywidualne zamówienie, jest zgodna z
wymaganiami klienta i dopasowana do jego potrzeb.
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Oferta Wenecja 15.07. 2015 – 29.07.2015 4 osoby

Z przyjemnością prezentujemy Twoją spersonalizowaną ofertę wypoczynku.
Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do rezerwacji Twoich
wakacji.
Klikając na linki umieszczone w poszczególnych elementach oferty, w ciągu
kilku minut zarezerwujesz wszystkie usługi online.
W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji :
kontakt@tropglob.pl
Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług!
Życzymy wspaniałego wypoczynku 
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PRZELOT

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZELOTU:
Cena : Przelot w cenie 791 zł/osoba
Lot : Warszawa Chopin ( WAW) – Wenecja Marco Polo ( VCE) - Warszawa Chopin ( WAW)
Linia lotnicza: Austrian Airlines
W cenie lotu: bagaż rejestrowany do 20 kg i podręczny do 10 kg
Przesiadki : lot z jedną przesiadką w Wiedniu
Płatność : kartą kredytową lub debetową

SPOSÓB REZERWACJI:
1. Przelot rezerwujemy na stronie : przelot
2. Należy wpisać odpowiednią ilość osób i daty : ilość

osób i daty podróży

INFO: Dostępne są też tańsze przeloty na ten dzień, ale wybrany został ten który daje
najlepsze możliwości transportu z lotniska i najkrótsze przesiadki.
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3. Po kliknięciu nastąpi przekierowanie do pośrednika, gdzie należy dokonać płatności

za bilety : płatność

za bilety
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TRANSFER Z LOTNISKA

OPCJA NR. 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU:
Cena : Transfer w cenie 60 zł /osoba w obie strony
Rodzaj transportu : transfer bezpośredni prywatnym samochodem z Malta Lotnisko (MLA)
do Naxxar

SPOSÓB REZERWACJI:
Transfer rezerwujemy na poniższej stronie, należy wpisać miejsce początkowe, docelowe i
daty podróży oraz godziny lotów : transfer
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OPCJA NR. 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU:
Cena : Transfer w cenie 10 EUR /osoba w obie strony
Rodzaj transportu : Autobus miejski – Lotnisko Wenecja Marco Polo – Duna Verde
Rozkład jazdy : rozkład

SPOSÓB REZERWACJI:
Bilety na autobus można zakupić :
1.
2.
3.
4.

U kierowcy autobusu
W hali przylotów na lotnisku w kasie biletowej oznaczonej : Transport Publiczny
W automatach znajdujących się w punktach odbioru bagażu przy taśmie nr 3 i 5
W automatach na przystanku autobusowym
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NOCLEG

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOCLEGU:
Cena : Nocleg w cenie 338 zł/osoba za 7 dni
Miejscowość: Portorosa k/Furnari
Położenie : ok 150 km od lotniska w Catanii, 30 km do Milazzo.
Typ zakwaterowania : Studia 2+2 z anaksem kuchennym, 100 m od piaszczystej plaży, basen
5 min drogi od kompleksu.
Wyżywienie : we własnym zakresie
Atrakcje w pobliżu : wyspy Eolskie, Etna.

SPOSÓB REZERWACJI:
Rezerwacji apartamentu i płatności należy dokonać online wchodząc na stronę :

Furnari apartament
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WYNAJEM SAMOCHODU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SAMOCHODU:
Cena : 141,16 zł za 7 dni
Typ auta : Fiat Panda, 5 osobowy
Wypożyczalnia : Centauro
Miejsce odbioru i zwrotu : Lotnisko Malaga
Opcjonalnie : pełne ubezpieczenie samochodu bez wkładu własnego to kwota : 32,91 zł za
dzień
Płatność : karta kredytowa

SPOSÓB REZERWACJI:
Samochód na cały okres pobytu należy zarezerwować klikając na link poniżej, wpisując
miejsce, godzinę i dokładną lokalizację odbioru i zwrotu samochodu:

wynajem auta
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PODSUMOWANIE

Kwota całkowita :
XXXX PLN do XXXX PLN w zależności od wybranej opcji apartamentu i transferu z lotniska.
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KONTAKT

Mail : kontakt@tropglob.pl
Tel. 730 977 540
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