Najczęściej wybierane imprezy poprzednich sezonów!

Planujesz spędzić wakacje na
wyspie ZAKYNTHOS?
- Aż do 15% zniżki na Magiczne
Pakiety wycieczek!
Patrz: szczegółowy opis pakietów wycieczek

Wybierasz się na RODOS, KOS,
KORFU, KEFALONIĘ?
- Aż 10% zniżki na Magiczne Pakiety
wycieczek

Rezerwuj bezpiecznie i zmieniaj kiedy chcesz!
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Zwrot kosztów, bezpłatna anulacja
lub zmiana rezerwacji wycieczki:
1

2

3

4

Zawsze i dla każdego do 7 dni przed wycieczką
Na wypadek anulacji lotu, wypadku losowego
lub odwołania wakacji przez organizatora mniej
niż na 7 dni przed wycieczką
Na wypadek losowego testu na COVID-19
po przylocie na wakacje i czasowego obowiązku
izolacji
Gwarancja niezmienności ceny - cena
zarezerwowanej wycieczki z oferty Magic Tours
nie ulegnie zmianie na wyższą
(np. przy wzroście opłat paliwowych)

Koszt pakietu gwarancji:
3€/1 uczestnik/1 wycieczka
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.
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Cennik wycieczek w sezonie 2022

CENY WYCIECZEK :
NAZWA WYCIECZKI
Wzgórze Proroka Eliasza!

Rejs na Telenos w cenie!

Dzieci podróżują za darmo!

Rejs na Kastri w cenie!

Ponownie w ofercie!

Oferta szyta na miarę!

DOROŚLI

DZIECI 2-12 LAT

DZIECI DO 2 LAT

Wulkaniczna przygoda**

46€*

17€*

0€

Sekrety Kalymnos VIP

65€

32€

0€

Kalimera Kos

48€*

0€

0€

Kalimera Kos VIP

60€*

30€*

0€

Złota Turcja - Bodrum

45€*

25€*

0€

Private Tour

Jeśli podróżujesz z grupą znajomych lub rodziną stworzymy
wycieczkę szytą na miarę - jeżeli masz specjalne życzenia do
swojej wymarzonej wycieczki my ją dla Ciebie przygotujemy!

W cenę biletu wliczony jest podatek VAT 24%. Na życzenie wystawiamy faktury VAT w języku greckim.
*cena wycieczki nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji - szczegóły w opisach
wycieczek. Wykupienie biletów wstępu nie jest obowiązkowe.
**osoby które chcą we własnym zakresie dostać się do portu w Kardamenie prosimy o kontakt biurem
(cena wycieczki zostanie pomniejszona o koszt transportu z miejsca zbiórki do/z ww. portu)

Chcesz większą zniżkę?
Skorzystaj z Magicznych Pakietów - W PAKIECIE TANIEJ!

kos@magictours.pl

+48 784 600 060

www.kosmagictours.pl
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Skorzystaj z Magicznych Pakietów - W PAKIECIE TANIEJ!
CENY WYCIECZEK W PAKIECIE:
WYCIECZKI W PAKIECIE:

NAZWA

- Kalimera Kos (classic) lub
Złota Turcja - Bodrum
- Wulkaniczna Przygoda
- Kalimera Kos VIP
- Wulkaniczna Przygoda lub
Sekrety Kalymnos VIP

FAMILY
BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINIUM

DOROŚLI

43 €/40€

DZIECI DO 2 LAT

0€/22€

41 €

15 €

0€
0€

54 €

27€

0€

41 € / 58 €

15€ / 30€

0€

- Sekrety Kalymnos
- Wulkaniczna Przygoda

58 €
41 €

30 €
15 €

0€
0€

- Sekrety Kalymnos
- Wulkaniczna Przygoda
- Kalimera Kos VIP lub Złota
Turcja - Bodrum

58 €
41 €

30 €
15 €

0€
0€

54 €/ 40€

27 €/22€

0€

- Sekrety Kalymnos
- Wulkaniczna Przygoda
- Kalimera Kos VIP
- Złota Turcja - Bodrum

58 €
41 €
54 €
40 €

30 €
15 €
27 €
22 €

0€
0€
0€
0€

Który pakiet wybrać?
BRONZE

GOLD

Chcesz zobaczyć to 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!

Istny Island Hopping! Podczas Kalimera Kos
podążasz śladami ojca medycyny, w trakcie
odkrywania Sekretów Kalymnos założysz gąbczastą
koronę, a Wulkaniczna Przygoda to spotkanie z
wulkanem Stefanos! Jedne wakacje i wyprawa na 3
wyspy, a nawet 4, bo podczas wyprawy do
Królestwa Gąbek - Kalymnos - wybieramy się także
w rejs na Telendos! Trzy dni pełne wrażeń - będzie
się działo!!

SILVER

DZIECI 2-12 LAT

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 niczym na Santorini.
Innego dnia poznaj wspinaczkowy raj. czyli
Kalymnos nazywane także Królestwem Gąbek!
Popłyniesz również na sąsiadujacą wyspę Telendos. To pakiet który sprawi, że wakacje będą
jeszcze lepsze!

PLATINIUM
Pakiet 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! Pakietu sugerowany osobom spędzającym
na Kos + 7 dni!

FAMILY

Dlaczego warto
zarezerwować pakiet?

To proste! W pakiecie jest taniej! Wybierając przygotowane przez nas zestawy,
wycieczki objęte są 10% rabatem od ceny regularnej. W ten sposób możesz
zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt euro!
Przykładowa cena Pakietu Silver dla dwóch osób dorosłych: 198 euro.
Przykładowa cena Pakietu Gold dla jednej osoby dorosłej: 153 euro.

Jak zamówić pakiet?

W celu rezerwacji wybranego pakietu prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny
lub poprzez Messenger na Facebook. Założymy rezerwację dla Ciebie!

Dla porównania, ceny regularne wycieczek:
- Kalimera Kos VIP
60 / 30 / 0 euro
- Kalimera Kos (klasyk)
48 / 0 / 0 euro
- Wulkaniczna Przygoda 46 / 17 / 0 euro
- Sekrety Kalymnos
65 / 32 / 0 euro
- Złota Turcja
45 / 25 / 0 euro

Idealne rozwiązanie na rodzinne wakacje, najważniejsze atrakcje wyspy Kos w połączniu z niesamowitym
Nissiros. wycieczki trwają średnio ok 3/4 dnia. Dodatkowo podczas Kalimery Kos dzieci podróżują za darmo!

kos@magictours.pl

+48 784 600 060

www.kosmagictours.pl

