
Najczęściej wybierane imprezy poprzednich sezonów!
Co można zyskać kupując w przedsprzedaży:

- lub zniżki -5% na pojedyncze
wycieczki

Pakiet Magicznych Gwarancji 
w SUPER ZNIŻCE! 
Tylko 1,50€ za Pakiet Gwarancji 

- Aż 15% zniżki na Magiczne Pakiety
wycieczek 

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

Planujesz spędzić wakacje na
wyspie ZAKYNTHOS?

- lub zniżki -5% na pojedyncze
wycieczki

(cena obowiązuje przy 1 uczestniku, przy 1 wycieczce)
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2€  0,75€*

1€  0,75€*

Zwrot kosztów, bezpłatna anulacja
lub zmiana rezerwacji wycieczki:

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 

Rezerwuj bezpiecznie i zmieniaj kiedy chcesz!

Zawsze i dla każdego do 7 dni 
przed  wycieczką

0€
/uczestnik

*Trzy gwarancje za 1,50€ - promocja dotyczy wszystkich
rezerwacji wycieczek opłaconych do 20.04.2022

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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Cuda Kefalonii 

Zakynthos Mix

Magiczna Niespodzianka

0€

0€

0€

30€

50€*

75€

25€

25€*

50€

Tajemnice Kefalonii 0€45€ 20€

Private Tour
Wycieczka szyta na miarę - jeżeli masz specjalne życzenia

do swojej wymarzonej wycieczki my ją dla Ciebie stworzymy !

DZIECI  2-12 LATNAZWA WYCIECZKI DZIECI  DO 2 LATDOROŚLI

CENY WYCIECZEK :

71€

47€

42€

47€

23€

28€

23€

19€

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.

Dla osób z półwyspu PALIKI (Lixouri/ XI Beach i okolice dodatkowa opłata do każdej wycieczki za przeprawę promową 
do miejsca zbiórki ARGOSTOLI - płatna przez Uczestnika na promie).
5,6 € za os. dorosłą oraz za dziecko od 9 r.ż. (cena za przeprawę już w dwie strony Lixouri Port – Argostoli – Lixouri Port)
2,8 € za dziecko 2 – 9 lat (cena za przeprawę już w dwie strony Lixouri Port – Argostoli – Lixouri Port)
0€ dziecko do 2 Lat
Również dodatkowo płatny transfer z hotelu do portu w Lixouri + powrót (poza osobami z hotelu Palatino) w kwocie około 
10€ taxi w jedną stronę; płatne u taksówkarza.

kefalonia@magictours .pl www .kefaloniamagictours .pl+48  784  600  760

Chcesz zarezerwować taniej? 
Skorzystaj z MAGICZNYCH PAKIETÓW!

Cennik wycieczek w sezonie 2022
Promocja First Minute trwa do 20.04.2022



- Zakynthos MIX 

CHCĘ 
WIĘCEJ!

PAKIET 
KRÓLOWEJ

PAKIET FULL

- Cuda Kefalonii

- Magiczna Niespodzianka

- Tajemnice Kefalonii

- Cuda Kefalonii

- Magiczna Niespodzianka

- Tajemnice Kefalonii

-Cuda Kefalonii

- Magiczna Niespodzianka

- Zakynthos MIX

- Tajemnice Kefalonii

2 W 1 67 € 

0€45 € 22€ 

27 € 0€

0€45 € 22 € 

40 € 18 € 0€

0€45 € 22 € 

45 € 22 € 0€

40 € 17 € 0€

0€45 € 22 € 

45 € 22 € 0€

67 € 27 € 0€

40 € 18 € 0€

NAZWA DZIECI  2-12 LAT DZIECI DO 2 LATDOROŚLIWYCIECZKI W PAKIECIE:

CENY WYCIECZEK W PAKIECIE:
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Który pakiet wybrać?
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!

Przykładowa cena Pakietu 2 w 1 dla dwóch osób dorosłych: 224 euro. 
Przykładowa cena Pakietu Królowej dla jednej osoby dorosłej: 130 euro.
Przykładowa cena Pakietu Chcę więcej! dla dwóch osób dorosłych i jednego
dziecka: 210 euro.

Dla porównania, ceny regularne wycieczek:
- Cuda Kefalonii                      50 / 25 / 0 euro
- Zakynthos Mix                      75 / 30 / 0 euro
- Magiczna Niespodzianka    50 / 25 / 0 euro
- Tajemnice Kefalonii             45 / 20 / 0 euro

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!

2 w 1

Chcę więcej!

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!

Pakiet Królowej

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.

Pakiet Full

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! 

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

kefalonia@magictours .pl www .kefaloniamagictours .pl+48  784  600  760

Skorzystaj z Magicznych Pakietów - W PAKIECIE TANIEJ!
Promocja First Minute trwa do 20.04.2022


