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%
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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
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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!

