Spokojne wakacje
z Magic Tours

Rezerwuj bezpiecznie i zmieniaj, kiedy chcesz!

Zwrot kosztów, bezpłatna anulacja lub zmiana
rezerwacji wycieczki!
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ZAWSZE i DLA KAŻDEGO do 7 dni
przed wycieczką
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Na wypadek anulacji lotu, zdarzenia losowego lub
odwołania wakacji przez organizatora mniej niż na
7 dni przed wycieczką
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Na wypadek losowego testu na COVID-19 po
przylocie na wakacje i czasowego obowiązku
izolacji lub pozytywnego wyniku testu COVID-19

Warunkiem
realizacji
gwarancji
jest
przedstawienie
dokumentów
poświadczających anulację wyjazdu. W przypadku zwrotu kosztów za udział
w wycieczce kwota gwarancji nie podlega zwrotowi. Zwroty realizowane są
w ciągu 21 dni roboczych od przyjęcia i pozytywnego rozpatrzenia wniosku
gwarancyjnego przez organizatora.

PAKIET BRONZE
Chcesz zobaczyć co najbardziej popularne? Koniecznie wybierz
wycieczkę Kalimera Kos, która odkryje przed Tobą największe atrakcje
wyspy! Dla urozmaicenia koniecznie wybierz się z nami na Wulkaniczną
Przygodą - w końcu nie codziennie mamy okazję spacerować po kraterze
wulkanu!
W skład pakietu wchodzą:
KALIMERA KOS VIP oraz WULKANICZNA PRZYGODA

W PAKIECIE TANIEJ
Poznaj pakiety imprez!

PAKIET SILVER
Mając Kos w zasięgu ręki chcesz zwiedzić je samodzielnie? Koniecznie
musisz odwiedzić okoliczne wyspy. Przenieś się na Nissiros spacerując
po wulkanie, a chwilę później przechadzając się wąskimi, białymi
uliczkami rodem z Santorini. Innego dnia poznaj wspinaczkowy rajKalymnos nazywane także Królestwem Gąbek! (przy okazji popłyniemy
również na Telendos) To pakiet który sprawi, że wakacje będą jeszcze
lepsze!
W skład pakietu wchodzą:
SEKRETY KALYMNOS VIP, WULKANICZNA PRZYGODA

Nie wiesz jakie wycieczki
wybrać?
Oto kilka wskazówek! Wybór
odpowiedniego pakietu
pozwoli zobaczyć wszystko to,
co spełni Wasze oczekiwania!

PAKIET GOLD

Przy zakupie
dowolnego pakietu
zniżka
za wycieczki wzrasta
aż do -15%!

kos@magictours.pl
napisz do nas
i skorzystaj ze zniżki

Istny Island Hopping! Kalimera Kos podążając śladami ojca medycyny,
Sekrety Kalymnos VIP załóż gąbczastą koronę oraz Wulkaniczna
Przygoda czyli poznaj wulkan Stefanos! Jedne wakacje i wyprawa na 3
wyspy, a nawet 4! Podczas wyprawy do Królestwa gąbek - Kalymnos wybieramy się także w rejs na Telendos! Będzie się działo!
!W skład pakietu wchodzą:
SEKRETY KALYMNOS VIP, WULKANICZNA PRZYGODA, KALIMERA KOS

PAKIET PLATINIUM
NPakiet dedykowany dla osób, które chcą czerpać z wyspy i jej okolic
garściami - Złota Turcja, Wulkaniczna Przygoda, Sekrety Kalymnos VIP
oraz Kalimera Kos - Pakiet 4 wycieczek dla ciekawych świata!
Sugerowane dla osób spędzających na Kefalonii 7+ dni.
W skład pakietu wchodzą:
SEKRETY KALYMNOS VIP, WULKANICZNA PRZYGODA, KALIMERA
KOS, ZŁOTA TURCJA-KAWAŁEK AZJI

PRZY ZAKUPIE PAKIETU NA SEZON 2021

Regulamin promocji dostępny na www.magictours.pl, na stronach www kierunków Magic
Tours oraz bezpośrednio u Organizatora

KONTAKT
+48 784 600 060
kos@magictours.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ!
www.magictours.pl

-15%
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P R O M O C J A

F I R S T
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M I N U T E

PROMOCJA NA SEZON 2021

-5%
Szukasz oferty wycieczek na sezon 2021?
Skorzystaj z najatrakcyjniejszych cen w promocji
First Minute!
Skorzystaj z okazji o zgarnij rabat na dowolna wycieczkę z oferty Magic Tours!
Zasady udzielania rabatu są proste! Ile można zaoszczędzić? Możesz dostać rabat w wysokości 5%
dla kierunków Zakynthos, Kefalonia, Kos, Korfu (www.magictours.pl). Rabat przyznajemy każdej
osoby dorosłej i dziecka powyżej 2 roku życia
Jak skorzystać z promocji? Nic łatwiejszego!
Warunkiem skorzystania z Promocji First Minute jest założenie rezerwacji dla min. 1 osoby
pełnopłatnej, jednodniowej wycieczki fakultatywnej z oferty Magic Tours na sezon Lato 2021 oraz
opłacenie jej w wyznaczonym terminie.

-5%

Pamiętaj! Ilość rezerwacji w promocji jest organiczona!

Z A P R A S Z A M Y !

2021
Regulamin promocji dostępny na www.magictours.pl, na stronach www kierunków Magic Tours oraz bezpośrednio u Organizatora

Chcesz więcej? Zapoznaj się z ofertą naszych pakietów! W PAKIECIE TANIEJ

