Plany na rok 2021
(aktualizacja 20.03.2021)
Najświeższe informacje: www.facebook.com hasło wyszukiwania: KOTLA TRAVEL

Zapraszamy na naszą stronę www.kotlatravel.pl na zakładkę
WYSZUKIWARKA OFERT – bardzo sprawny, intuicyjny system wyszukiwania
atrakcyjnych ofert prawie wszystkich polskich touroperatorów
lub
proszę otworzyć bezpośredni link do wyszukiwarki ofert na Państwa komputerach, laptopach czy tabletach:
https://kotlatravel.pl/oferta/rezerwacja-ofert/
Jeżeli będziecie Państwo wyszukiwać oferty na telefonach komórkowych, to po otwarciu www.kotlatravel.pl ,
wybraniu baneru WYSZUKIWARKA OFERT, proszę kliknąć na niebieski pasek: Wyszukaj wymarzone wczasy!
(Proszę dzwonić do nas, również w godzinach wieczornych, gdyby okazało się, że coś w obsłudze systemu jest
niezrozumiałe!!!!! Chcielibyśmy tę wyszukiwarkę przetestować przy współpracy z Państwem).

Autokar
W związku z przedłużeniem ograniczeń w różnych sektorach polskiej i niemieckiej gospodarki
wstrzymujemy organizowanie imprez grupowych w marzec 2021.

Obsługa turystów indywidualnych i sprzedaż oferty prowadzona przez biuro: bez zmian.
IV - V’2021 Autokar POCZDAM Muzeum Barberini – ŚWIAT ORIENTU REMBRANDT-a.
Planowane otwarcie wystawy: 13.03.2021.
Zwiedzanie wystawy tylko on line (gratis) – granice Niemiec zamknięte dla turystyki do 28.03.2021, z możliwością
przedłużenia tej decyzji.
Wystawa IMPRESJONISCI ROSYJSCY ma być ponownie udostępniona do zwiedzania w terminie:
28.08.2021 do 9.01.2022
06.03.2021 (sobota) Autokar BERLIN Friedrichstadt Palast Rewia VIVID Grand Show
– wycieczka przeniesiona na 3.06.2021.
Ponad 100 artystów z całego świata, koszt produkcji widowiska 12 milionów EUR + Zwiedzanie Berlina: panoramiczny
objazd miasta, nowości na Wyspie Muzeów i w okolicy, spacer z ciekawostkami w pobliżu FRIEDRICHSTADT PALAST.
Link do filmu promocyjnego rewii VIVID w internecie na YOUTUBE (proszę obejrzeć!!!):
https://www.youtube.com/watch?v=fZbE5Fh4FVI
Cena: 150 zł + cena wybranej kategorii biletu w EUR po przeliczeniu na PLN*
*1 EUR = kurs sprzedaży EUR w dniu robienia wpłaty / przelewu zaliczki ze strony www.nbp.pl
Tabela C https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html
Plan widowni z miejscami zarezerwowanymi dla biura KOTLA TRAVEL znajduje się w programie wycieczki.
Impreza w przygotowaniu

1 – 3.05.2021 (sobota – poniedziałek) Autokar Pałuki nieznane - Na Piastowskim Szlaku i nie tylko!
Bydgoszcz – Żnin (serce Pałuk) – Biskupin (gród kultury łużyckiej – najstarsze i najbardziej znane stanowisko
archeologiczne w Polsce) – Gąsawa (niezwykły w ornamentyce modrzewiowy kościółek) – Gniezno – Ostrów Lednicki
(początek polskiej państwowości) – Brama III Tysiąclecia ( olbrzymia brama w kształcie ryby – symbolu pierwszych
chrześcijan) – Lubostroń (zwiedzanie jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce) – Inowrocław (parki zdrojowy z
tężniami solankowymi i pijalnią wód w pięknej PALMIARNI).
Zakwaterowanie w hotelu CUKROWNIA 4* w Żninie.
Postindustrialne wnętrza hotelu przenoszą gości w niepowtarzalny klimat dawnej fabryki cukru, a jednoczesne
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych pozwoliło na tchnięcie nowego życia w ten zabytkowy
obiekt.
Cena: 655zł + ok.60 PLN
Możliwość płacenia Bonami 500+
Opis oferty na www.kotlatravel.pl zakładka OFERTA WŁASNA

16 – 18.07.2021 (piątek – niedziela) Autokar Góry Harz część zachodnia. Zakwaterowanie w luksusowym hotelu w
szachulcowym miasteczku Goslar (rodzinna miejscowość przemysłowców Simensów, cała miejscowość na liście
Dziedzictwa Światowego UNESCO).
Zwiedzanie słynnych z szachulcowego budownictwa miejscowości: Wolfenbȕttel (stad rządziła królewna Zofia
Jagiellonka, córka Zygmunta Starego i Bony Sforzy) i Hornburg;
Wjazd kolejką wąskotorową z Wernigerode i pobyt na owianym legendami, opisanym w FAUST-cie J.W. Goethego
i znanym z Nocy Walpurgii (opera FAUST Charlesa Gounoda) szczycie BROCKEN. Jest to najwyższy szczyt Gór Harzu
(1.141,2 m. npm) i tu odbywają się nocne zloty czarownic.
Bad Harzburg – znane od 1831 r. uzdrowisko i kurort wypoczynkowy w Górach Harz.
Cena: 890zł + ok. 90 EUR
Opis oferty na www.kotlatravel.pl zakładka OFERTA WŁASNA
Lista rezerwowa

Dojazd Własny - Możliwość płacenia Bonami 500+
POLSKA
•
•
•
•

Krótkie i dłuższe pobyty wypoczynkowe w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych
Zwiedzanie ciekawych miast (City Break): rezerwacja hotelu na bazie ciekawych cenowo pakietów hotelowych
i informacje o atrakcjach i możliwościach zwiedzania
Pakiety SPA
Pakiety okolicznościowe: Andrzejki, Święta, Nowy Rok, Walentynki, Weekend majowy i czerwcowy

Biuro KOTLA TRAVEL jest przedstawicielem prestiżowej sieci hotelowej w Polsce ARCHE.
Hotele tej sieci to między innymi: CUKROWNIA Żnin, ZAMEK Janów Podlaski, PAŁAC i FOLWARK Łochów,
KOSZARY Góra Kalwaria, Częstochowa, Warszawa, Łódź, Lublin
Zapraszamy do skorzystania z ciekawych ofert pakietowych tych hoteli!!!
Polecamy atrakcyjnie krajoznawczo i cenowo pakiety w hotelu CUKROWNIA w Żninie:
Długość pobytu dowolna. Opis oferty na www.kotlatravel.pl zakładka OFERTA WŁASNA
• Długi Weekend Majowy 30.04 – 4.05.2021
• Weekend Czerwcowy 2.06 – 6.06.2021
• Wakacje na Pałukach 14.06 – 5.09.2021

Rezerwujemy hotele, pensjonaty, apartamenty, mieszkania wakacyjne we wszystkich regionach turystycznych Polski
z gwarancją bezpieczeństwa sanitarnego.
Dowolna liczba dni!!! Możliwość płacenia Bonami 500+ przy wypoczynku w Polsce.
Specjalizujemy się w sprzedaży hotelowych pakietów prezentowych w Polsce i w Niemczech z okazji ślubów, imienin
i różnych rocznic.
ZAPRASZAMY!!!

Atrakcyjna oferta bez wyżywienia : zapraszamy

do wypoczynku w pełni wyposażonych domkach wakacyjnych
i mieszkaniach wakacyjnych w Polsce i za granicą. Oferta aktualna przez cały rok.

Salon wypoczynkowy + 1-, 2- lub kilka pokoi pełniących funkcję sypialni + łazienka + parking

Samolot
7- 14.09.2021 (samolot) Grecja wyspa KOS hotel ATLANTIS 4* (przy plaży).
Wyżywienie: All inclusive.
Oferta ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI. Hotel w miejscowość Lambi ok. 3 km od stolicy wyspy, tez noszącej nazwę Kos.
Link do opisu hotelu: https://www.itaka.pl/wczasy/grecja/kos/hotel-atlantis,KGSATLA.html
Cena: 2.859 zł
Porty wylotu: Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice
Opis oferty na www.kotlatravel.pl zakładka OFERTA WŁASNA
Lista rezerwowa

7- 14.09.2021 (samolot) Grecja wyspa KOS, kurort wakacyjny LAMBI, ok. 2,5 km od stolicy wyspy
(pieszo wzdłuż plaży ok. 30min, autobusem miejskim ok.2 EUR)
HOTEL: do wyboru z podanej oferty hotelowej na www.kotlatravel.pl
CENA: z systemu rezerwacyjnego w dniu robienia rezerwacji dla wybranego hotelu

Transfer autokarowy: Szczecin (Stargard) – Poznań lotnisko – Szczecin (Stargard)
Porty wylotu: Poznań, Warszawa, Katowice, Wrocław
Opis oferty na www.kotlatravel.pl zakładka OFERTA WŁASNA

25.09 – 2.10.2021 (samolot) MALTA i GOZO Śródziemnomorska Księżniczka. Oferta ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI.

Wyloty na Maltę odbywają się przez cały rok!!! Wrzesień - październik to bardzo dobra pora na zwiedzanie
Malty!!! Temperatury orientacyjne: 25 - 28ᵒ C
Cena: 2.886 zł (śniadania) + 115 EUR lub 3.689 zł (śniadania i obiadokolacje) + 115 EUR
Port wylotowy: Poznań
Możliwe inne porty wylotowe: Warszawa, Katowice, Wrocław
Opis oferty na www.kotlatravel.pl zakładka OFERTA WŁASNA

XI lub XII’2021 (samolot) EGIPT (Skarby Faraonów) - Rejs po Nilu + Dolina Królów + Marsa Alam.
Oferta ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI. Wylot z Poznania.
Cena: ok. 2.190 zł + 225 USD
Impreza w przygotowaniu

City Break - terminy różne, 3 – 5 dni (samolot) w atrakcyjnych miastach Europy (samolot, pobyt ze zwiedzaniem,
opieka pilota).
Porty wylotowe: Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Berlin
Cena od: 1350zł/1os

Plany biura (na dzień 10.03.2021)
•

Kwiecień - czerwiec 2021 Poczdam Museum Barberini Wystawa REMBRANDT’s ORIENT

•

Czerwiec - sierpień 2021 rejs promem 3 dni Południowa Szwecja SKANIA

•

Listopad – grudzień 2021 Poczdam Museum Barberini Wystawa IMPRESJONIZM ROSYJSKI

•

Maj – sierpień 2021 RUGIA – Śladami poety i krajoznawcy Wincentego Pola.
2 wycieczki jednodniowe
- Rugia Południowa MӦӦNCHGUT oraz Rugia Centralna
- Rugia Północna ARKONA i Rugia Zachodnia Przylądek JASMUND

Na powyższe imprezy listy uczestników są już założone!!!
Do momentu podpisania umowy i wpłacenia zaliczki można bezkosztowo wycofać się z listy uczestników.
Serdecznie zapraszamy na wspólny wyjazd!!!!!
Lucyna i Ryszard Kotla

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, Szczecin, ul. Smolańska 3 /110
tel. 608 122 492, 501 357 034 biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl
Aktualne posty: www.facebook.com hasło wyszukiwania: KOTLA TRAVEL

Zasady umieszczania oferty na www.kotlatravel.pl
ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI: imprezy, w których pilotami lub kierownikami grupy są Lucyna i Ryszard Kotla
POLECAMY: imprezy, o których mamy bardzo dobre opinie i warte są polecenia
CIEKAWE OFERTY: imprezy ciekawe programowo i cenowo
INFO: informacje dla Państwa o różnych promocjach, atrakcjach, zestawienia ułatwiające organizowanie prywatnych
wyjazdów itp.

