
Podróż marzeń na Karaiby z wieloma atrakcjami – spotkaj i przeżyj na żywo
pod Palmami Gwiazdy Szlagierów

10 dni w 5-cio gwiazdkowym hotelu!/Podróż marzeń All-
Inclusive

na Karaiby, a na niej 
NOC Z NIEMIECKIMI SZLAGIERAMI

(Heino, Stefanie Hertel, i wiele innych) 

Jedyne: 6.450 PLN za osobę

Nd. 19.04. – Wt., 28.04.2020, wyjazd ze Wrocławia albo Katowic

Zobaczcie  Państwo  na  żywo  lśniące  morze  Republiki  Dominikańskiej  w  jego
różnorakich odcieniach błękitu i turkusu, najpiękniejsze białe piaszczyste plaże, a
na  dodatek  cieszcie  się  szczerym  słońcem  tropików.  Zielone  lasy,  gigantyczne
wodospady, tropikalne górzyste krajobrazy i lasy tropikalne kształtują obraz Wysp
Karaibskich.
Muzyczną atrakcją Państwa podróży będzie „Noc Niemieckich Szlagierów 2020“,
która wspiera fundację Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP (pomaga ona budować
szkołę  na Haiti).  Cieszcie  się  Państwo na TOP Gwiazdy niemieckich  szlagierów:
HEINO,  Stefanie  i  Eberhard Hertel,  Roberto  Blanco,  Kristina  Bach,  Judith  i  Mel,
Peter Petrel  i  Die WINDOWS, Peggy March,  Sandy Wagner i  Tanja Sommer!  Na
zakończenie  gość  specjalny  Fools  Garden  zaszczyci  gości  koncertem
podsumowującym i wprowadzającym Państwa ww wspaniałą karaibską noc. 

Zakwaterowanie: 



5-gwiazdkowy Hotel Grand Bahia Principe Turquesa – wspaniałe miejsce, z pięknym
obejściem zataczającym ogromne koło na wyspie. Trzypiętrowe wille rozprzestrzeniają się po
tropikalnej wegetacji. Pośrodku przestrzeni, na której znajduje się hotel wraz z obejściem
znajdziecie Państwo dwa duże baseny utworzone w stylu laguny. W basenach znajduje się
również brodzik dla dzieci i bar. Dla ciała i duszy jest również bogato zaopatrzony bufet – 8
restauracji do wyboru. W każdej zasmakujecie Państwo innych specjałów. A do tego 3 bary z
przekąskami  i  6  barów  z  napojami  alkoholowymi  i  bezalkoholowymi.  Dla  zaspokojenia
potrzeb duszy do Państwa dyspozycji: amfiteatr, park wodny jak i położone trochę dalej od
miejsc zakwaterowania, aby zagwarantować uczestnikom komfort spania „Pueblo Principe” –
miejsce z wieloma show na żywo, dyskotekami, barem z przekąskami, barem karaoke. Biała
piaszczysta  plaża  oddalona  jest  o  ok.  800  metrów.  Dotrzeć  można  na  nią  pieszo  bądź
specjalnym transportem podróżującym dziennie do samej plaży i z powrotem, aby każdy
mógł cieszyć się jej wspaniałymi walorami. 

Państwa  pokoje  w  wersji  Junior-Suite  to  bardzo  przestrzenne  43  metry  kwadratowe  z
balkonem bądź tarasem, łazienką, ubikacją, wentylatorem sufitowym, suszarką, telewizją
satelitarną, telefonem, sejfem do wynajęcia i dodatkowym, wygodnym narożnikiem.

Atrakcje wchodzące w cenę podróży:

Show na żywo „Przygoda dookoła świata“ (24.4.2020)
100.000 kilometrów w powietrzu na charytatywne cele – początek podróży miał miejsce w
styczniu 2010r. pośród śniegu i lodu. Pilot Reiner Meutsch powraca po 10-cio miesięcznej
podróży dookoła świata do swojej ojczyzny, do Westerwaldu. Podczas fascynującego show
na żywo zabierze widzów w podróż swojego życia za pomocą kolorowych obrazków, krótkich
filmików  i  osobiście  w  sposób  emocjonalny,  ale  i  pełen  humoru  pomoderuje  całe  to
wydarzenie. Przeżyjcie Państwo pracę FLY & HELP skoloryzowaną przez piosenkarkę Yma z
musicalu „KRÓL LEW”! Czas trwania: ok. 60 min.  

200 PLN od osoby zostanie przekazane na fundację
Meutsch Stiftung FLY & HELP na rzecz budowy szkoły na

Haiti. (Kwota zawarta w kosztach podróży).

„Noc Niemieckich Szlagierów“ - koncert(25.4.2020)
Muzyczna atrakcja podróży: przeżyjcie Państwo jedyny i niepowtarzalny 4-godzinny koncert
„Noc Niemieckich Szlagierów 2020”  z TOP Gwiazdami niemieckiej szlagierowej  sceny
muzycznej! Przed Państwem wystąpią:  HEINO, Stefanie i Eberhard Hertel, Roberto Blanco,



Kristina Bach, Judith i Mel, Peter Petrel i Die WINDOWS, Peggy March, Sandy Wagner i Tanja
Sommer jak i Kistina Bach! Przez ten cały niezapomniany wieczór potowarzyszy Wam Reiner
Meutsch. Na pewno pozostanie Państwu ten wieczór bardzo długo w pamięci! Zabawa, tańce
i śpiewy z Waszymi ulubionymi artystami pod karaibskim niebem – to jest to! Czas trwania:
ok. 4 godziny.  

Przedpopołudniowa dyskoteka „Impreza przy basenie z Goofy Förster“ (26.4.2020)
Impreza  trwa  dalej!  W  wyluzowanej  atmosferze  obok  błękitnego  basenu  z  wieloma
możliwościami odpoczynku powita was moderator Goofy Förster przy porannym piwie, a na
dodatek  z uśmiechem na twarzy!

Cena zawiera również:

• Przelot samolotem lini CONDOR z Frankfurtu do Santo Domingo (klasa ekonomiczna)
• Lot tam i powrót z Wrocławia bądź Katowic na lotnisko we Frankfurcie
• Podatki i koszty lotu
• Karta przylotu w kwocie 10US$
• Transfer: lotnisko – hotel w klimatyzowanym busie
• Noclegi w 5-cio gwiazdkowym hotelu Grand Bahia Principe Turquesa w 

dwuosobowych pokojach Juniorsuite Superior 
• All Inclusive (śniadanie, obiad, kolacja, przekąski całą dobę, lokalne napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe)
• Wstęp na show na żywo „Podróż dookoła świata“
• Wstęp na „Noc Niemieckich Szlagierów 2020“
• Wstęp na koncert „Fools Garden“ 
• Wstęp na „Imprezę przy basenie z Goofy Förster”
• Na miejscu niemieckojęzyczna opieka, animatorzy, polskie biuro podróży
• Na miejscu przedstawiciele FLY & HELP 
• Gwarancja ceny (zapewniona przez tourVERS – Ubezpieczeniowy Serwis Turystyczny 

Sp. z o.o.)

Informacje ogólne:
Daty lotów:
Frankfurt - Santo Domingo, Lot: Condor DE 2234:
Wylot: Nd., 19.04.2020, 21:50
Przylot: Pn., 20.04.2020, 01:55

Santo Domingo – Frankfurt, Lot: Condor DE 2235:
Wylot: Pn., 27.04.2020, 13:50
Przylot: Wt., 28.04.2020, 05:30



Wylot z Wrocławia i Katowic - 19.04.2020r. Podróż powrotna - 27.04.2020r. Loty te zostaną 
zorganizowane specjalnie dla Państwa przez TOBY HOLIDAY. 

O czym trzeba pamiętać będąc obywatelem Polski:
W dzień przylotu paszport musi być jeszcze co najmniej 6 miesięcy ważny (musi być w 
nienaruszonym stanie i posiadać co najmniej dwie wolne strony).

Cena nie zawiera:
Niewymienionych w przebiegu podróży posiłków i napoi, niewymienionych wstępów na inne 
atrakcje i wycieczek lokalnych, wydatków osobistych, ubezpieczenia podróży, napiwków za 
niewymienione jedzenie i niewymienioną obsługę, prowizji płatności kartą płatniczą.

Dodatkowe wycieczki: rezerwacja możliwa już przed podjęciem podróży (można 
zarezerwować również na miejscu jeżeli będą jeszcze dostępne miejsca). 

Rezerwacja: 

Infolinia: +48 505 505 285 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora). Ostateczny termin
rezerwacji: 31.01.2020r.. Pierwsze rezerwacje już do nas napłynęły. Im szybciej kupicie 
Państwo podróż tym szybciej zagwarantujecie Państwo sobie miejsce. 
 

Płatności – informacje:

Zapłata do 13.02.2020 r. – 40% kwoty całkowitej. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 
13.03.2020r. 
Kto wpłaci 100% jeszcze w 2019 roku może otrzymuje rabat: 100 PLN od osoby! 

OPŁATY PONOSZONE W RAZIE REZYGNACJI Z REZERWACJI:

Do 24h po dokonanej rezerwacji: 0 PLN, później 200: PLN – koszty operacyjne.
Do 51 dni przed podróżą – 40 %.
Od 31 dni przed podróżą – 75 %.
Od 17 dni przed podróżą albo po niepodjęciu wylotu 100 % kosztów.

Ogólne warunki:

Zarezerwowana wycieczka wraz z propozycjami atrakcji jest nie do końca przystosowana do 
osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Zastrzega się możliwość zmiany programu 
wycieczki. 
Pośrednik sprzedaży podróży: TOBY Holiday, Piosenka Plus Sp. z o.o, Katowice (PL) we 
współpracy z organizatorem: Prime Promotion GmbH, Kroppach (D)
Obowiązują ogólne warunki podróży podane przez organizatora wycieczki.

We współpracy z: 


