
Dnes začínáme prodej nabídky LÉTO 2022!
Na 33. léto s ITAKOU zveme na nejkrásnější pláže pod sluncem a nejzajímavější trasy poznávacích
zájezdů! Nejlepší produkt, který připravili profesionálové zaručuje skvělou dovolenou pro naše společné
Klienty. 
V nabídce můžete najít nejoblíběnější hotely a populární destinace, zároveň tradiční směry jak i stále
oblíběnější v létě exotiku. Pro milovníky klubové forumle jsme přípravili dovolenou v rodinných Klubech
přátel ITAKY a prosecco v hotelích ItaKarmy. Kalejdoskop zážitků a nezapomenutelné vzpomínky čekají
na trasech poznávacích zájezdů a city breaks. Pro záčatek máme 29 rekreačních destinací letadlem se
skoro 500 hotely, přes 200 programů poznávacích zájezdů a dovolenou s vlastní dopravou. Je to jen první
část nabídky, postupně budeme uvádět další destinace, hotely a poznávací zájezdy. 

Důležitý je pro nás vztah kvality k ceně, destinace ve kterých Klinetům můžeme zaručit nejvyšší standardy odpočínku. Vyvíjíme
nové technologie, včetně mobilní aplikace TAKA díky které je možné m.j. zlepšení standardu obsluhy naších Klientů během
dovolené. Nestandardní délky pobytu a lepší přístup k zájezdům v rámci dynamických balíčků jsou další výhody nabídky LÉTO 22.
Stejně jako každý rok Klienti ITAKY ztraví dovolenou v Řecku, s kvalitními hotely all inclusive v nejoblíběnějších letoviskech:
na Krétě, Rhodos, Zakynthos, Kos, Thassos i Chalkidiki. Turecko zastupují nejvyznamější destinace a nejlepší pláže: Alanya, Side,
Kusadasi, Kemer, Belek, Antalya, Bodrum, Finike i Didyma. Novinky čekají v Albanii – hitě letošního léta. Tradičně jsme připravili
mnoho návrhů do Španělska z Kanárskými ostrovy, dalším důležitým směrem od ITAKY. Unikatní nabídka čeká na Klienty na
portuhalské Madeiře, která je celoroční oblíbenou destinaci. Na exotické cesty, které jsou důležitým trendem.  ITAKA zve na
Zanzibar, Maledivy, Dominkánskou republiky, Kapverdské ostrovy a Madagaskar. W první vlně prodeje na sezonu LÉTO 22
jsou také Egypt, Tunisko, Bulharsko a Itálie.
Výjimečné místo v zájezdovém  portfoliu  ITAKY obsahuje produkt věnován konkretním klientům: Kluby přátel  ITAKY i ItaKarma.
Kluby přátel ITAKY, oslavují letos 10. výročí, je to nabídka rodinné dovolené ve vybraných hotelích, kterých v  LÉTĚ 22 bude 33.
Spolupráce s ENERGYLANDII, které hrdinové  hrají s nejmladšími turisty přinesla nejen hodně radosti dětem nie tylko dużo
radości dla dzieciaków, ale také růst zájmu klubovými hotely, co způsobilo také komerční úspěch tohoto typu produktu. Po
povedeném debutu ItaKarmy, exkluzivní klubové formule určené pro dospělé osoby je 15 hotelů v 12 destinacích.
Nádšence poznávaní ITAKA zve na skoro  200 autořských poznávacích zájezdů do nejzajímavějších zakoutí světa. 
Vnabídce jsou  m.j trasy, které realizujeme charterovými léty do Řecka a Turecka, které lze spojit s pobytem v hotelu, plavby Nilem,
a také programy z serie„Dovolená pod palmami”: exotická cesta do nejvzdaleněších zakoutí  světa, „Jedu na pláž”: zájezdy
autokarem, poznáváníi odpočínek na jihu Evropy, „Letím k moři”: poznávací zájezdy s linkovými lety do evropských destinací.
V nabídce s vlastní dopravou jsou Řecko, Makedoniei Černá hora, již brzy Chorvatsko, Slovinsko a Česká republika. V prodeji
jsou také první hotely v Polsku, kterých bude finálně 150. Reakci na stoupající zájem o dovolenou s letem  
v rámci dynamických balíčků  stoupa také počet tohoto typu produktu.
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ITAKY svět je stále krásný!
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POUZE PRODOSPĚLÉ

Výjímečné hotely pro 
dovolenou ve dvou nebo se  znamými

15 hotelů

benefity:
Fast track na letišti v Polsku
přednost při check-inu
koš ovoce na uvitanou, etc.

ve vybraných hotelích celoroční formule
ve vybraných hotelích dodatečné služby, např.
pomoc s ogranizaci zasnoubenin



AHOJ LÉTO 22 - JEN DO 30. LISTOPADU:

BALÍČEK LÉTO 22 NA LÉTO 22 ZDARMA:

neomezené změny rezervací do 22 dní před zahájením zájezdu. V tomto období možno změnit délku pobytu, (kromě
zkrácení zájezdu), směr, hotel, typ pokoje, a také odletové letiště na jinou libovolnou nabídku. Cena rezervace po změně
nesmí být levnější o více než 10% hodnoty původní smlouvy při zachování stejného počtu účastníků. V případě změny na
nabídku levnější o více než 10% hodnoty původní smlouvy, rozdíl v ceně bude vyrovnán tak, aby nepřekročil 10% ceny
původní rezervace. Změny budou provedené za cenových podmínek, platných v den provedení změny, v případě návratu
do paramterů rezervace, které platily před změnou provedenou v rámci MULTI ZMĚNY 22 platí původní cenové podmínky
stejné jako před změnou. MULTI ZMĚNA 22 se vztahuje na nabídky LÉTO 22 v rámci sezony LÉTO 22 s výlukou: zájezdů s
linkovými lety (jinými než charterové) a low costem – změny možno provádět pouze v rámci zájezdů realizovaných
charterovým letem nebo autokarem (z zájezdu realizovaného charterovým letem možno provést změnu na jiný zájezd  s
charterovým letem a analogicky v případě změny zájezdu realizovaného autokarem, z dodatečnou možnosti změny z
zájezdu realizoavného autokarem na zájezd realizován charterovým letadlem. Využití Multi Změny 22 ruší  Garanci
nejnižší ceny.

V případě storna na 22 dní před počátkem zájezdu poplatky náklady spojené se stornem činí jen až 10%* ceny zájezdu, 
 dokonce jestli skutečné náklady budou vyšší než 10%. * platí pouze pro zájezdy realizované  charterovým letadlem nebo
autokarem

Konečnou částku za zájzed, po odečtení uhrazené zálohy, nutno uhradit na 22 dní před počatkem zájezdu.

zaručujeme nárok na nejnižší cenu v akci „ITAKY SVĚT JE STÁLE KRÁSNÝ”. Jestli po provedení rezervace najdete
stejnou nabídnku v příznivější ceně v rámci akce „ITAKY SVĚT JE STÁLE KRÁSNÝ”, s potěšením snižíme cenu
zájezdu. Rozhodnutí ohledně výběru podmínek akce je na Vás. Pří porovnání cen se zohledňuje hodnotu všech
služeb, také těch, které jsou v ceně zdarma nebo v snižené ceně v některých obdobích akce, jako jsou: parkování,
místní výlety, záruka nejnižší ceny. Při výběru jiné etapy akce nutno se ujistit, že služby zahrnuté dříve zdarma nebo
záloha nevyžadují doplatek. Záruka nejnižší ceny neopravňuje k změně na cenu  Last Minute nebo cenu jinou  než
„ITAKY SVĚT JE STÁLE KRÁSNÝ”. Záruka nejnižší ceny expiruje po využítí služby Multi Změna 22. Záruka nejnižší
ceny se týče pouze  zájezdů realizovaných charterovým letem nebo autokarem.

NAVÍC



10. Slevu 3% pro Stálé Klienty lze přidat po přihlášení do Klientské zóny (pouze v  Mobilní aplikaci
ITAKA). 
11. Sleva je aktivní do 14 dní po provedení rezervace. 
12. Stálý Klient je účastník Věrnostního programu, který se přihlásil do věrnostního programu k dni
28.09.2021 r. 
13. Sleva 3% pro Stálé Klienty je dostupná pouze v nejnovější verzi Mobilní aplikace  ITAKA. 
14. Limit slev v rámci akce  je emezený a platí do její vyčerpání. 
15. Dodatečnou slevu pro  Stálé Klienty ve výši 3% se počítá na uhrazené rezervaci  a s zaplacenou
zálohou. Sleva se nepočítá od: TGF, TPF, dodatečných pojištění a vybraných dodatečných služeb.
Aktuální seznam je dostupný v prodejnách.

PODMÍNKY AKCE
1. Akce platí pro nabídky Léto 2022 označené v rezervačních systémech  na www.itaka.pl akci „ITAKY
svět je stále krásný!”. 
2. Každý zájezd má omezený míst určených pro prodej během akce.
3. Akce„ITAKY svět je stále krásný!” se nesčítá s jinými akcemi a slevy. 
4. Akční slevu neobdrží děti a  dospělé osoby na přistýlkách, které  využivají nabídku „hotelové služby
zdarma”. 
5. Slevu se počítá ze základních cen  obsažených v cenové tabuli bez případných poplatků. 
6. Akce se nevzatuje na zájezdy realizované na objednávku.

50% SLEVY PRO DÍTĚ VE VYBRANÝCH HOTELÍCH

7. Akce „děti 50% sleva” se týče hotelů s fixní cenou pro dítě. 
8. Cena pro děti do věku určeného hotelem, zahrnuje jen let a letecké poplatky (letištní, dopravní,
Turistický garanční fond, Turistický podpůčný fond, doplatek za odlet z místního letiště). 
9. Cena letu se může lišit v závislosti na termínu. Cenu letu pro děti, u akčních nabídek jsme snižili na
polovinu.

SLEVA 3% PRO STÁLÉ KLIENTY

8% SLEVY NA MÍSTNÍ VÝLETY

16. Aby bylo možné získat slevový kód a obdržet 8% slevy na místní výlety na: itaka.seeplaces.com
nebo v prodejnách, nutno se zaregistrovat nebi  přihlásit do Klientské zóny  a stáhnout slevový kód. 
17. Slevový kód je platný do 30.11.2021 r. 


