
Pakiet Magicznych Gwarancji 
GRATIS!

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

- lub zniżki -10% na pojedyncze
wycieczki

- 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
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Koszt pakietu gwarancji w promocji First Minute: 0€!

Zwrot kosztów, bezpłatna anulacja 
lub zmiana rezerwacji wycieczki:

Na wypadek anulacji lotu, wypadku losowego 
lub odwołania wakacji przez organizatora. losowego

testu na COVID-19  mniej niż na 7 dni przed
wycieczką

Gwarancja najniższej ceny! 
(patrz na regulamin promocji Pre Season sale)

Rezerwuj bezpiecznie i zmieniaj kiedy chcesz!

Zawsze i dla każdego do 7 dni przed  wycieczką

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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Gwarancja niezmienności ceny - cena

zarezerwowanej wycieczki z oferty Magic Tours     
 nie ulegnie zmianie na wyższą 

(np. przy wzroście opłat paliwowych)
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45€  42,75€

65€  61,75€ 32,50€  30,87€

PROMOCJA PRE SEASON SALE -5% NA POJEDYNCZĄ WYCIECZKĘ
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Promocja trwa do 28.02.2023

Magia Korfu:

Wersja Klasyczna 

Wersja  Super VIP

0€0€

Wykupienie biletów na rejsy nie jest obowiązkowe. 
  W cenę biletu wliczony jest podatek VAT. Na życzenie wystawiamy faktury VAT w języku greckim* 

*konieczne zgłoszenie na etapie zakupu wycieczki

Ceny są objęte promocją  FIRST MINUTE -5%
Regulamin promocji dostępny na www.magictours.pl lub bezpośrednio u Organizatora.

korfu@magictours .p l www.korfumagictours .p l+48 660 487 200 

36€  34,20€ 18€      17,10€

Dodatkowe wycieczki:

Paxos i Antipaxos

Albania + Butrint

45€  42,75€ 22,50€  21,37€ 0€

0€

70€ 66,50€

85€  80,75€ 50      47,50€ 25€  23,75€

Skarby Korfu:

Wersja VIP

Wersja  Super VIP

0€

Rejs z Paleokastritsa:
opcja klasyczna (łódź podwodna) 12€/osoba dorosła, 8€/ dziecko w wieku 2-12 lat
opcja VIP (łodzie motorowe) 15€/osoba dorosła, 10€/dziecko w wieku 2-12 lat

Obowiązkowa opłata portowa 10 euro od osoby (płatne gotówką w trakcie wycieczki. Opłata 10€ obowiązuje każdego
uczestnika – dorosłych jak i dzieci/niemowlęta)
Napoje do posiłku
Obowiązkowa opłaty za wycieczkę do Butrintu, bilety wstępów i obiad w formie bufetu (płatne gotówką w trakcie
wycieczki): 25€ (dorośli), 12,50€ (dzieci wieku 5-13 lat), 0€ (dzieci w wieku 0-5 lat)

Dodatkowo płatne bilety wstępu/bilety na rejs, na wycieczkach:

Magia Korfu Klasyczna/VIP:

Albania:
Dodatkowo płatne

Dodatkowe informacje: rejs na Paxos i Antipaxos realizowany jest większym statkiem (około 350 pasażerów).
*cena bazowa - dla regionu północnego - wyjazdy dla Klientów z centralnej i południowej części Rodos podlegają dodatkowej opłacie za transfer.

DZIECI  2-12 LAT DZIECI  DO 2 LATDOROŚLI

Ważne: przed zarezerwowaniem wycieczki do Albanii sprawdź wymagane dokumenty
do przekroczenia grecko-albańskiej granicy. Szczegóły pod opisem prgramu wycieczki

Wersja  VIP
110€ 104,50€ 75€      71,25€ 50€    47,50€

0€

35€    33,25€



Skarby Korfu VIP

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

Skorzystaj z Magicznych Pakietów - W PAKIECIE TANIEJ!
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Paxos i Antipaxos lub Skarby Korfu VIP

BASIC

MUST SEE VIP

TRAVEL

Magia Korfu (klasyczna)

Magia Korfu (klasyczna)

Magia Korfu VIP /SVIP

Skarby Korfu VIP / SVIP

DZIECI  2-12 LAT DZIECI DO 2 LAT

40,50€ 

DOROŚLIWYCIECZKI W PAKIECIE:

40,50€ / 63€

63€ 

40,50€ 

0€

31,50€ 0€ 

0€

FAMILY

0€20,25€ / 31,50€

20,25€ 0€ 

Albania + Butrint 32,40€ 16,20€ 0€ 

Magia Korfu VIP/SVIP

Skarby Korfu VIP / SVIP

Albania + Butrint
 

Paxos i Antipaxos

Który pakiet wybrać?
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 ta 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!

Przykładowa cena Pakietu BASIC dla dwóch osób dorosłych: 276,80 euro.
(oszczędzasz 25,20€)
Przykładowa cena Pakietu MUST SEE VIP dla jednej osoby dorosłej: 114,75 euro.
(oszczędzasz 20,25€)

Dla porównania ceny regularne wycieczek:
- Magia Korfu                               45 / 0 / 0 euro
- Magia Korfu VIP                        65 / 32,25 / 0 euro
- Magia Korfu SVIP                      110 / 75 / 50 euro
- Paxos i Antipaxos                      45 / 22,50 / 0 euro
- Skarby Korfu VIP                       70 / 35 / 0 euro
- Skarby Korfu SVIP                      85 / 50 / 25 euro
- Albania + Butrint                       36 / 18 / 0 euro

Nie przepadacie za leżeniem na plaży? Mamy
idealne rozwiązanie! Przedstawiamy podstawowy
zestaw najczęściej wybieranych imprez podczas
tygodniowych wakacji.

FAMILY

BASIC

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!

MUST-SEE VIP

Jeżeli chcesz zwiedzić jak najwięcej, poznać nie
tylko samą wyspę Korfu ale okoliczne wysepki i
udać się na ląd i odkryć piękną i zaskakującą
Albanię, to wycieczki dla Ciebie! Pakiet Travel
sugerowany dla osób spędzających na Korfu 7+
dni.

TRAVEL

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?

korfu@magictours .p l www.korfumagictours .p l+48 660 487 200 

Promocja trwa do 28.02.2023

40,50€ 0€0€

58,50€ / 99€

63€ / 76,50€ 31,50€ / 45€

0€ / 45€29,02€ / 67,50€ 

0€ / 22,50€

32,40€ 16,20€ 0€ 

Ważne: przed zarezerwowaniem wycieczki        
 do Albanii sprawdź wymagane dokumenty         
 do przekroczenia grecko-albańskiej granicy.
Szczegóły pod opisem prgramu wycieczki

58,50€ / 99€

63€ / 76,50€ 31,50€ / 45€

0€ / 45€29,02€ / 67,50€ 

0€ / 22,50€


