PAKIET FAMILY

W PAKIECIE TANIEJ
Poznaj pakiety imprez!

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

Pakiet na rodzinne wakacje – Najważniejsza sztandarowa wycieczka
MIX PÓŁNOC (w wersji klasycznej), podczas której najmłodsi turyści
mają okazję brać udziałów grach i zabawach prowadzonych przez
naszego Magicznego Animatora!
REJS NA ŻÓŁWIE jako ciesząca się najważniejszym zainteresowaniem
wśród rodzin z dziećmi – półdniowa rekreacyjna wycieczka podczas
której szukanie żółwi Caretta Caretta sprawi frajdę nie tyko
najmłodszym

PAKIET KLASYCZNY
Podstawowy zestaw najczęściej wybieranych imprez w wersjach
klasycznych podczas tygodniowych wakacji.
W skład pakietu wchodzą:
MIX PÓŁNOC , KEFALONIA, REJS NA ŻÓŁWIE

PAKIET VIP
Zestaw najczęściej wybieranych imprez VIP podczas tygodniowych
wakacji. Cenisz sobie podróżowanie w mniejszych grupach? Ten pakiet
jest zdecydowanie dla Ciebie!
W skład pakietu wchodzą:
MIX PÓŁNOC VIP, MIX POŁUDNIE VIP, KEFALONIA VIP

PAKIET SUPER VIP

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

Pakiet dla osób ceniących sobie kameralności w tempie siga siga,
podróż naszym firmowym komfortowym van’em, gdzie kierowca jest
jednocześnie Państwa przewodnikiem. W skład pakietu wchodzą:
MIX PÓŁNOC SUPER VIP, MIX POŁUDNIE SUPER VIP,
REJS NA ŻÓŁWIE SUPER VIP

PAKIET QUICK
Coś dla osób, które nie do końca lubią poświęcać swój wakacyjny czas
na całodzienne zwiedzanie – wycieczki w wersji quick, trwające do 6
godzin, uwzględniające najważniejsze atrakcje wyspy - Błękitne Groty,
Navagio Beach, żółwie Caretta Caretta i zakupy w stolicy, wieczorowa
porą. W skład pakietu wchodzą:
NAVAGIO EXPRESS, REJS NA ŻÓŁWIE SUPER VIP, KALINICHTA
ZANTE

PAKIET PODRÓŻNIKA

zante@magictours.pl
napisz do nas
i skorzystaj ze zniżki
Regulamin promocji dostępny na www.magictours.pl, na stronach www kierunków Magic
Tours oraz bezpośrednio u Organizatora

KONTAKT
0048 607 501 965
zante@magictours.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ!
www.magictours.pl

Świetna opcja dla osób ciekawych przygód i fanów historii. Pakiet
zdecydowanie dla Aktywnych, dla których błogie lenistw nad hotelowym
basenem lub plaży nie jest priorytetem. Jedne wakacje, trzy różne
miejsca – Zakynthos, Kefalonia, Peloponez. Pakiet, który pozwoli odkryć
lwią część tego regionu Grecji!
W skład pakietu wchodzą:
MIX PÓŁNOC SUPER VIP/VIP, OLIMPIA, KEFALONIA VIP, MAGIC
ADVENTURE/i/lub/REJS NA ŻÓŁWIE SUPER VIP

PAKIET SMAKI GRECJI
Ktoś kto uwielbia kosztować, próbować, wąchać, smakować, testować
porównywać, poznawać zdecydowanie powinien wybrać pakiet Taste of
Greece – możliwość poznania wszystkich najlepszych dóbr naturalnych
Grecji – serów, wina, kawy, oliwy, oliwek, rodzynek, słodyczy, tradycyjnej
kuchni a to na tle pięknych widoków rozpościerających się na Zakynthos
– uczta dla oczu i podniebienia! Bon appetit.. a raczej Kali Orexi ☺
W skład pakietu wchodzą:
SMAKI ZANTE, MAGIC ZORBA, KALINICHTA ZANTE

PAKIET FAMILY
Pakiet na rodzinne wakacje – Najważniejsza sztandarowa wycieczka
Magia Korfu (w wersji klasycznej), podczas której najmłodsi turyści
podróżują z nami za dramo! Świetna okazja aby poznać najważniejsze
atrakcje Korfu!
Paxos i Antipaxos jeżeli jesteście fanami całodziennych rejsów to tak
wycieczka jest idealnym wyborem - zobacz Greckie Karaiby na własne
oczy, a kąpiel w turkusowych wodach Morza Jońskiego sprawi frajdę nie
tyko najmłodszym.
Jeżeli rejsy to nie Wasza bajka, a chcecie zobaczyć północną część
Kerkyry z ogromem pięknych widoków, zastąpcie Paxos Skarbami Korfu
w wersji VIP.
W skład pakietu wchodzą: MAGIA KORFU, PAXOS I ANTIPAXOS /lub
SKARBY KORFU

W PAKIECIE TANIEJ
Poznaj pakiety imprez!

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

PAKIET BASIC

Nie przepadacie za leżeniem na plaży? Mamy idealne rozwiązanie!
Przedstawiamy podstawowy zestaw najczęściej wybieranych imprez
podczas tygodniowych wakacji.
W skład pakietu wchodzą:
MAGIA KORFU , SKARBY KORFU VIP, ALBANIA + BUTRINT

PAKIET MUST SEE VIP
Zestaw najczęściej wybieranych imprez VIP podczas tygodniowych
wakacji. Cenisz sobie podróżowanie w mniejszych grupach, a przy tym
pragniesz zobaczyć niezwykłe miejsca?? Ten pakiet jest zdecydowanie
dla Ciebie!W skład pakietu wchodzą:
MAGIA KORFU VIP, SKARBY KORFU VIP

Przy zakupie
dowolnego pakietu
zniżka
za wycieczki
wzrasta!

PAKIET TRAVEL
Jeżeli chcesz zwiedzić jak najwięcej, poznać nie tylko samą wyspę
Korfu, ale okoliczne wysepki i udać się na ląd, to wycieczki dla Ciebie!
Sugerowane dla osób spędzających na Korfu 7+ dni. W skład pakietu
wchodzą:
MAGIA KORFU (KLASYCZNA LUB VIP), SKARBY KORFU VIP,
PAXOS I ANTIPAXOS, ALBANIA + BUTRINT

PRZY ZAKUPIE PAKIETU NA SEZON 2020

-10%

korfu@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
+48 660 487 200
korfu@magictours.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ!
www.magictours.pl

-15%

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%

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

PAKIET SILVER

Poznaj pakiety imprez!

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
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

Przy zakupie
dowolnego pakietu
zniżka
za wycieczki
wzrasta!

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 2020

-10%

kos@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
+48 784 600 060
kos@magictours.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ!
www.magictours.pl

-15%
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P R O M O C J A M A G I C
S U M M E R S A L E
PROMOCJA NA SEZON 2020

Podnosimy letnie temperatury!
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 kierunku Zakynthos oraz 5% dla kierunków: 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 Magic Summer Sale jest założenie rezerwacji
dla min. 1 osoby pełnopłatnej, jednodniowej wycieczki fakultatywnej z oferty
Magic Tours na sezon Lato 2020 oraz opłacenie jej w wyznaczonym terminie.
Pamiętaj! Promocja trwa do wyczerpania miejsc!

-10%
Zakynthos

-5%
Kos Korfu
Kefalonia

Z A P R A S Z A M Y !

2020
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

20

P R O M O C J A

F I R S T

21

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

M A G I C Z N E
V O U C H E R Y
JEŻELI TWOJE WAKACYJNE PLANY
NIESTETY ULEGŁY ZMIANIE
POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIE!

TWOJE PLANY NA NAJBLIŻSZY WYJAZD
NIESPODZIEWANIE ULEGŁY ZMIANIE?
MAMY ROZWIĄZANIE!
Jeśli Państwa program wakacji niespodziewanie zmienił się, a już wcześniej dokonali
Państwo rezerwacji którejś z naszych wycieczek, do 48 godzin przed wycieczką mogą
Państwo bezkosztowo przełożyć wycieczkę na inny dostępny termin w nadchodzącym
sezonie 2020 lub sezonach 2021 i 2022 na którymkolwiek z naszych kierunków – Zakynthos,
Korfu, Kos, Kefalonia, Ateny - zachowując uzyskane wcześniej zniżki.
W momencie kiedy wakacyjne plany ulegną zmianie Klienci, którzy nie zdecydują się na
zwrot wpłaty za swoje dotychczasowo wykupione wycieczki, mogą uzyskać Voucher o
wartości 120% wpłaconych środków.
Voucher można wykorzystać w sezonie 2020, 2021 oraz 2022 na dowolny produkt, którego
Magic Tours jest bezpośrednim organizatorem (dotyczy kierunków Kos, Korfu, Zakynthos,
Kefalonia oraz całorocznie – Ateny)

REGULAMIN VOUCHERÓW MAGIC TOURS
1. Warunkiem skorzystania z vouchera jest pozostanie przy wszystkich założonych do dnia
20.04.2020r. rezerwacjach.
2. Voucher stanowi 120% wartości rezerwacji założonych i opłaconych do dnia 20.04.2020 r.
3. W wartości vouchera zawarte są wszystkie rezerwacje założone i opłacone do dnia 20.04.2020, a
nadwyżka wartości może być wykorzystana na dowolny produkt z oferty Magic Tours, którego jest
bezpośrednim organizatorem;
4. Voucher może być wykorzystany w roku 2020, 2021 oraz 2022 na dowolnym kierunku i dla
dowolnego produktu wycieczkowego Magic Tours.
5. W przypadku zmiany kierunku obowiązują zniżki procentowe z dnia, w którym zakładana była
rezerwacja (zniżki i promocje nie łączą się);
6. Voucher przyznawany jest dla każdej rezerwacji założonej i opłaconej do dnia 20.04.2020 r., która
nie została anulowana;
7. Warunkiem przyznania vouchera jest zachowanie rezerwacji lub przeniesienie jej na dowolny termin
w roku 2020, 2021 lub 2022.
8. Voucher gwarantuje niezmienność cen dla rezerwacji założonych do dnia 20.04.2020 r.
9. Gwarancja niezmienności ceny obowiązuje do dnia 16.10.2022r.
10. Voucher można wykorzystać do 16.10.2022 roku.
11. Voucher nie jest wymienny na gotówkę i nie łączy się z innymi promocjami.
12. Niewykorzystanie całości bonu nie uprawnia Klienta do zwrotu pieniędzy z tytułu różnicy w cenie.
13. W przypadku rezygnacji z imprezy wartość zwrotu zgodna jest z Regulaminem Magic Tours oraz
stanowi kwoty faktycznie zapłacone przez Klienta (rezygnacja z imprezy uprawnia do odzyskania
100%, a nie 120 % wpłaconej realnie kwoty).
14. Voucher jest imiennym środkiem płatniczym i nie może podlegać sprzedaży w rozumieniu prawa
cywilnego.
15. Realizacja vouchera wiąże się z koniecznością przeczytania, zaakceptowania i podpisania
Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu Magic Tours. Pełna oferta wycieczek znajduje się
na www.magictours.pl, więcej informacji można uzyskać mailowo lub telefonicznie, kontaktując się
z Biurem Centralnym Magic Tours).

JEŻELI SZUKASZ POMYSŁU NA PREZENT VOUCHER MAGIC TOURS BĘDZIE
IDEALNY! W SPRAWIE VOUCHERÓW PREZENTOWYCH NAPISZ DO NAS!

