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

3

Na wypadek losowego testu na COVID-19 po
przylocie na wakacje i czasowego obowiązku
izolacji lub pozytywnego wyniku testu COVID-19

0€
/uczestnik

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 2W1

W PAKIECIE TANIEJ

Pierwszy raz w rejonie Kefalonii oraz Zakynthos? To koniecznie musisz
to zobaczyć! Pakiet 2w1 jest idealny dla osób które pierwszy raz
korzystają z naszych usług, lub nie mieli jeszcze przyjemności zwiedzać
z nami Kefalonii ani Zakynthos. Jeśli zależy Ci na zobaczeniu głównych
atrakcji wysp w ciągu tylko 2 dni, to pakiet dedykowany dla Ciebie!
W skład pakietu wchodzą:
CUDA KEFALONII oraz ZAKYNTHOS MIX

Poznaj pakiety imprez!

PAKIET CHCĘ WIĘCEJ!
Po pierwszej wizycie na Kefalonii po prostu się w niej zakochałeś?
Największa wyspa Jońska ma jeszcze bardzo dużo do zaoferowania.
Koniecznie musisz odwiedzić miejsca które mamy w programach
wycieczek! Pakiet dla osób, które zwiedzały z nami Kefalonię podczas
pobytu na Zakynthos i chcą odkryć z nami inne oblicze wyspy!
W skład pakietu wchodzą:
MAGICZNA NIESPODZIANKA , TAJEMNICE KEFALONII

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

PAKIET KRÓLOWEJ
Królowa Wysp Jońskich ma długą listę miejsc które koniecznie trzeba
zobaczyć! Zabierzemy Cię w najpiękniejsze zakątki wyspy, a i również
odwiedzimy największe atrakcje Kefalonii. Jeżeli chcesz zwiedzić
wyspę wzdłuż i wszerz ten pakiet jest właśnie dla Ciebie!
W skład pakietu wchodzą:
CUDA KEFALONII, MAGICZNA NIESPODZIANKA oraz TAJEMNICE
KEFALONII

Przy zakupie
dowolnego pakietu
zniżka
za wycieczki
wzrasta!

PAKIET FULL
Jeżeli chcesz zwiedzić jak najwięcej, poznać nie tylko samą wyspę
Kefalonia, ale również odwiedzić sąsiednie Zakynthos wraz z Zatoką
Wraku, to wycieczki dla Ciebie! Sugerowane dla osób spędzających na
Kefalonii 7+ dni. W skład pakietu wchodzą:
CUDA KEFALONII, MAGICZNA NIESPODZIANKA, ZAKYNTHOS MIX oraz
TAJEMNICE KEFALONII
*Wycieczka Tajemnice Kefalonii dostępna w sezonie 2021

PRZY ZAKUPIE PAKIETU NA SEZON 2020

-10%

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

PRZY ZAKUPIE PAKIETU NA SEZON 2021

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

KONTAKT
+48 784 600 760
kefalonia@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

-10%
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
10% 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!

-10%

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.
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

