Informacje o imprezie
Oferta 1
Kierunek
Turcja
Bodrum

Hotel
Kefaluka Resort

Kategoria

Wylot
Wrocław

Termin
28.04.2019
05.05.2019

* Cena całkowita: Dorosły: 2585.04 PLN (23.11.1988) Dorosły: 2585.04 PLN (23.11.1988)
Podróż tam:
Wylot z: Wrocław do Bodrum Lot 8Q
Powrót:
Wylot z: Bodrum do Wrocław
Zakwaterowanie: Room promotion
Wyżywienie:
Ultra All Inclusive
** Czas przybliżony

Cena za os.
2585 PLN

Suma
5170 PLN*

dnia: 28.04.2019 godz. 00:00**
dnia: 05.05.2019 godz. 00:00**

Hotel
Kategoria hotelu: 5*
Kategoria lokalna hotelu: 5*
Opis hotelu
Data otwarcia: 2009 r. Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, room service (płatny), 5 sal konferencyjnych, windy, pralnia (płatna), basen kryty, 3
baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych (działają w godzinach: 10:00-12:00, 15:00-18:00).
Rabaty i zniżki: 1. dziecko do 12 lat pobyt w hotelu gratis
Internet: Wi-Fi w pokojach bezpłatne, Kawiarenka internetowa płatna, Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
Plaża: Przy hotelu, 100 m od budynku głównego, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa z kamienistym zejściem do morza, 440 m długości,
odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki - bezpłatne, pawilony - płatne, bar na plaży zawarty w UAI. Przejście do plaży promenadą.
Pokoje: Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę (WC, wanna
lub prysznic, suszarka do włosów), balkon lub taras. Typy pokoi: w dziesięciopiętrowym budynku głównym: pokoje standardowe dla max 3 os. , pokoje
przystosowane dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os. , pokoje rodzinne big dla max 4 os. (1 pokój) , junior suity dla max 3 os. (1 pokój, jacuzzi, zestaw
do parzenia kawy i herbaty) , suity rodzinne dla max 4 os. (2 pokoje połączone drzwiami) , pokoje deluxe dla max 3 os. , pokoje connection , pokoje
ekonomiczne
Wyżywienie: restauracja główna, 4 restauracje a la carte, 7 barów Ultra All Inclusive (24h) Formuła zawiera: śniadanie(07:00-11:00), obiad (12:30-14:30),
kolacja (19:00-21:30) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej, przekąski(12:00-18:00), podwieczorek (12:00-18:00), późny posiłek (00:00-07:00)
serwowane w wyznaczonych barach, lokalne oraz wybrane importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe, lody, świeżo wyciskany sok
pomarańczowy(tylko do śniadania), pakiety dla nowożeńców i urodzinowe(na życzenie) Formuła nie zawiera: wysokojakościowych alkoholi,
importowanych win i szampana, wybranych napojów i alkoholi importowanych Restauracje a la carte - w trakcie pobytu min. 5 nocy jedna wizyta w
wybranej restauracji gratis. Wymagana rezerwacja. chińska, włoska, kebab, owoce morza
Z myślą o dzieciach: animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat, dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie miniklubu tylko pod
opieką rodzica/opiekuna, 2 place zabaw, 2 brodziki, zjeżdżalnie wodne menu i krzesełka dla dzieci w restauracji, łóżeczko dla dziecka do 2 lat(na
zamówienie przed przyjazdem), opiekunka(płatna)
Aktywnie i animacyjnie
W cenie: siłownia, aerobik , koszykówka, siatkówka plażowa , piłka nożna, łaźnia turecka, sauna, jacuzzi , 2 korty tenisowe, rakiety i piłki do tenisa, squash,
tenis stołowy, rzutki, animacje, dyskoteka, kino
Płatne: salon piękności , centrum SPA, masaż, oświetlenie kortów, kręgle, bilard, sporty wodne na plaży
Aktualizacja opisu: 18.10.2018 14:23
Usługi dostępne w hotelu: Niepełnosprawni Wi-Fi Przy plaży SPA Disco Siłownia Tenis Mini Klub All Inclusive 24H Serwis plażowy Sporty wodne Zjeżdżalnie
Sale konferencyjne: Pokoje 4 osobowe Pokoje 6 osobowe Błękitna Flaga

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Informacje o imprezie
Oferta 2
Kierunek
Grecja
Kreta

Hotel
Ostria Beach

Kategoria

Wylot
Wrocław

Termin
28.04.2019
05.05.2019

Cena za os.
2884 PLN

Suma
5768 PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 2884 PLN (23.11.1988) Dorosły: 2884 PLN (23.11.1988)
Zgodnie z ustawą z dn. 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do rezerwacji
dodano składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Podróż tam:
Wylot z: Wrocław do Heraklion Lot TVP 7492
dnia: 28.04.2019 godz. 22:45 - 02:50
Powrót:
Wylot z: Heraklion do Wrocław Lot TVP 7493
dnia: 05.05.2019 godz. 19:40 - 21:45
Zakwaterowanie: Pok. 2 os.
Wyżywienie:
All inclusive

Opis oferty:: Piękne miejsce na wakacje na Krecie! Hotel leży na rozległym, znakomicie zagospodarowanym terenie, bezpośrednio przy ładnej plaży z
bezpłatnymi parasolami i leżakami. Niskie budynki utrzymane w jasnej kolorystyce wspaniale komponują się z fantastycznymi basenami. Architektura
hotelu i wystrój pokoi utrzymany jest w lokalnym stylu, zadbano także o wszystkie wygody niezbędne do komfortowego wypoczynku. Korty tenisowe, dużo
zajęć sportowych, animacje i znakomita kuchnia pozwalają spędzić udane wakacje z rodziną lub w gronie przyjaciół. W 2018 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI
za najwyższą jakość świadczonych usług.
Położenie:: w wiosce Katharades, ok. 5 km od centrum IERAPETRY z barami, restauracjami i sklepami; ok. 94 km od lotniska w Heraklionie, ok. 65 km od
lotniska w Sitii, ok. 240 km od lotniska w Chanii.
Plaża:: publiczna, żwirkowa, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, bezpłatne parasole i leżaki, ręczniki płatne (ok. 7 EUR/tydz., dodatkowo
kaucja: 7 EUR/tydz).
Hotel:: pięciogwiazdkowy, elegancki, zbudowany w 2004 r., odnowiony i rozbudowany w 2012 i 2014 r., łącznie 343 pokoje o różnej typologii, budynek
główny i bungalowy, przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja główna Orion - dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, grecka,
dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania wegetariańskie, restauracja Aeolus - á la carte, kuchnia międzynarodowa, restauracja Thalassa przy plaży - á la
carte, dania rybne, owoce morza, Maestro - kuchnia grecka i kreteńska, naleśnikarnia Amora, bary: Mistral w lobby, Onar przy basenie, Astral lounge bar tylko dla dorosłych, EU ZEN - bar witaminowy; Agora z minimarketem, bankomat, jubiler, kaplica; centrum konferencyjne dla 500 osób, ogród, parking,
bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby; za opłatą: pralnia, fotograf, lekarz na wezwanie; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American
Express.
Pokój:
Standardowy:: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 30 m², komfortowy, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic,
wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, lodówka, sejf (płatny); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon, taras
lub ogródek (stolik i krzesełka);
Superior:: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 34 m², komfortowy i nowoczesny, łazienka (prysznic, wc; suszarka), wyposażenie jak w pokoju
standardowym; pokój superior za dopłatą;
Rodzinny superior:: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 45 m², zadbany, łazienka (prysznic, wc, suszarka), 2 pomieszczenia oddzielone
drzwiami, wyposażenie jak w pokoju standardowym; pokój rodzinny superior za dopłatą.
Sport i rozrywka:: 2 baseny, słodka woda: ok. 250 m², gł. ok. 0,7-2,5 m, hydromasaż i ok. 350 m², gł. do 2,4 m, brodzik dla dzieci, słodka woda, ok. 50 m², gł.
ok. 0,4 m, basen Zen, słodka woda, ok. 600 m², gł. ok. 0,5-1,4 m, przy basenach bezpłatne parasole i leżaki, ręczniki płatne (ok. 7 EUR/tydz.); 2 korty
tenisowe z wypożyczalnią sprzętu, tenis stołowy, minigolf, siatkówka, koszykówka, łucznictwo; plac i pokój zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat), animacje
dla dorosłych i dla dzieci; za opłatą: sporty wodne na plaży.
All inclusive:: śniadanie (7.30-10.00), obiad (12.30-14.00), kolacja (19.30-21.30) w formie bufetu w restauracji Orion; przekąski (12.00-18.00), kawa
(16.00-18.00); napoje bezalkoholowe, lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonym barze (10.00-24.00); raz w tygodniu serwowana Galla Diner w Ostria
Palace; wymagane noszenie opasek all inclusive.
Kontakt:: 0030/2842025711, www.ostriahotel.gr
Gratis:: serwis plażowyWi-Fi

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Informacje o imprezie
Oferta 3
Kierunek
Turcja
Alanya

Hotel
Kategoria
Mukarnas Spa Resort

Wylot
Wrocław

Termin
27.04.2019
04.05.2019

Cena za os.
2888 PLN

Suma
5776 PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 2888.00 PLN (23.11.1988) Dorosły: 2888.00 PLN (23.11.1988)
Podróż tam:
Wylot z: Wrocław do Antalya Lot ENT 7139
dnia: 27.04.2019 godz. 18:50 - 22:45
Powrót:
Wylot z: Antalya do Wrocław
dnia: 04.05.2019 godz. 21:20 - 23:25
Zakwaterowanie: Pokój 2-osobowy w supercenie
Wyżywienie:
All Inclusive

Wyposażenie:
• recepcja
• kantor: w recepcji
• sejf: w recepcji, w cenie
• winda
• ogród
• taras
• sklep z pamiątkami
• sklepy
• minimarket
• butik
• jubiler
• fryzjer
• lekarz
• amfiteatr
• Wi-Fi: w całym hotelu
• pralnia: za opłatą
• serwis bagażowy
• parking: w zależności od dostępności
• garaż: w cenie
• sala konferencyjna

Karty:
Visa, MasterCard
Liczba pokojów:
425
Kategoria lokalna:
5 gwiazdek
Dodatkowe informacje:
• hotel nie akceptuje zwierząt domowych
• możliwe wykupienie dostępu do połączenia internetowego o szybszej prędkości: za opłatą, ok. 1 €/dzień lub 6 €/tydz.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Informacje o imprezie
Dla dzieci:
• opieka nad dziećmi: za opłatą
• wysokie krzesełka dla dzieci
• wózek dla dzieci: w cenie
• menu dla dzieci
• bufet dla dzieci
• miniklub dla dzieci: 4-12 lat
• międzynarodowe animacje dla dzieci: 3-12 lat
• pokój gier i zabaw
• plac zabaw
• minidyskoteka
• basen dla dzieci: zewnętrzny, ze słodką wodą
Sport i wellness:
W cenie • sauna fińska
• hammam
• siłownia
• aerobik
• zumba
• korty tenisowe
• siatkówka plażowa
• squash
• minigolf • • kort tenisowy
Płatne • strefa spa
• masaże
Rozrywka:
• kręgle
• przedstawienia
• zajęcia taneczne
• muzyka na żywo
• boccia
• rzutki
• bilard za opłatą
• dyskoteka
Pokoje: Pokój ekonomiczny DZZ1
• 2-3 os. • Pokoje ekonomiczne to dobry wybór dla osób, którym zależy na pobycie w hotelu w najniższej możliwej cenie. Pokoje mogą różnić się
wielkością, lokalizacją lub wyposażeniem od tych znajdujących się w regularnej ofercie danego obiektu. Z reguły nie ma możliwości wymiany pokoju
ekonomicznego na inny.
Pokój rodzinny FZX1
• 3-4 os. • ok. 45 m2 • widok na ląd • w budynku głównym • od strony lądu • 2 pomieszczenia połączone drzwiami • klimatyzacja: centralnie sterowana •
sejf: w cenie • minibar: napoje bezalkoholowe • telefon • Wi-Fi: w cenie • TV sat. • wanna lub prysznic • WC • suszarka do włosów • balkon
Pokój 2-osobowy z widokiem na morze DZM1
• 1-4 os. • ok. 26 m2 • widok na morze • w budynku głównym • klimatyzacja: centralnie sterowana • sejf: w cenie • minibar: napoje bezalkoholowe, w
cenie • telefon • Wi-Fi: w cenie • TV sat. • wanna lub prysznic • WC • suszarka do włosów • balkon
Pokój rodzinny z widokiem na morze FZM1
• 3-4 os. • ok. 45 m2 • widok na morze • w budynku głównym • 2 pomieszczenia połączone drzwiami • klimatyzacja: centralnie sterowana • sejf: w cenie •
minibar: napoje bezalkoholowe, w cenie • telefon • Wi-Fi: w cenie • TV sat. • suszarka do włosów • balkon
Pokój rodzinny z widokiem na morze FZM2
• 2-5 os. • ok. 38 m2 • widok na morze • od strony morza • wanna lub prysznic • WC • w budynku głównym • 2 pomieszczenia połączone drzwiami •
klimatyzacja: centralnie sterowana • sejf: w cenie • minibar: napoje bezalkoholowe, w cenie • telefon • Wi-Fi: w cenie • TV sat. • suszarka do włosów •
balkon
Pokój 2-osobowy DZX1
• 1-4 os. • ok. 26 m2 • widok boczny na morze • od strony jeziora • Wi-Fi: w cenie • w budynku głównym • klimatyzacja: centralnie sterowana • sejf: w
cenie • minibar: napoje bezalkoholowe, w cenie • telefon • TV sat. • wanna lub prysznic • WC • suszarka do włosów • balkon
Pokój 2-osobowy DZX2
• 1-4 os. • ok. 26 m2 • widok na ląd • od strony lądu • Wi-Fi • w budynku głównym • klimatyzacja: centralnie sterowana • sejf: w cenie • minibar: napoje
bezalkoholowe, w cenie • telefon • TV sat. • wanna lub prysznic • WC • suszarka do włosów • balkon

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Informacje o imprezie
Wyżywienie:
All inclusive • śniadanie: w formie bufetu, 7:00 - 10:00
• późne śniadanie: 10:00 - 11:00
• obiad: w formie bufetu, 12:00-14:00
• kolacja: w formie bufetu, kulinarne wieczory tematyczne, 19:00 - 21:00
• przekąski: 12:30 - 15:30
• przekąski o północy: 23:30 - 00:30
• ciasto: 10:00 - 17:00
• lody: 15:00-17:00
• wybrane napoje bezalkoholowe
• wybrane lokalne napoje alkoholowe
• wybrane napoje do posiłków
• kawa/herbata po południu
Restauracje i bary • restauracje: 5
• główna restauracja; rodzaje kuchni: międzynarodowa; dania dietetyczne, potrawy bezglutenowe, menu dla dzieci, dania lekkostrawne, dania sezonowe,
dania wegetariańskie, bufet, z tarasem, strefa dla palących, wysokie krzesełka dla dzieci, wymagany odpowiedni strój
• restauracja "Snack Restaurant"; rodzaje kuchni: międzynarodowa, regionalna, ryby/owoce morza, dania z grilla; dania dietetyczne, potrawy
bezglutenowe, bufet dla dzieci, dania lekkostrawne, dania wegetariańskie, 12:30 - 15:30, bufet, na plaży, przy basenie, strefa dla palących, wysokie
krzesełka dla dzieci
• restauracja specjalistyczna "Vaspiano"; rodzaje kuchni: włoska; a la carte, 19:00 - 21:00, wymagana rezerwacja, płatna, wybór z menu, z klimatyzacją,
wysokie krzesełka dla dzieci, wymagany odpowiedni strój
• restauracja specjalistyczna "Fish Barbarossa"; rodzaje kuchni: ryby/owoce morza; 19:00 - 21:00, wymagana rezerwacja, płatna, wybór z menu, z
klimatyzacją, z tarasem, strefa dla palących, wysokie krzesełka dla dzieci, wymagany odpowiedni strój
• restauracja specjalistyczna "Hashi"; rodzaje kuchni: chińska, japońska, sushi; a la carte, 19:00 - 21:00, wymagana rezerwacja, płatna, wybór z menu, z
klimatyzacją, strefa dla palących, wysokie krzesełka dla dzieci, wymagany odpowiedni strój
• bary i inne: 6
• bar w lobby: 10:00 - 23:30
• bar na plaży: 10:00 - 18:00
• bar „Havuz": 10:00 - 00:00
• bar „Disco Bar": 00:00 - 2:00
• bar "Game Bar": 00:00 - 4:00
• kawiarnia: 10:00 - 18:00

Oferta 4
Kierunek
Turcja
Bodrum

Hotel
Xanadu Island

Kategoria

Wylot
Wrocław

Termin
28.04.2019
05.05.2019

* Cena całkowita: Dorosły: 3197.94 PLN (23.11.1988) Dorosły: 3197.94 PLN (23.11.1988)
Podróż tam:
Wylot z: Wrocław do Bodrum Lot 8Q
Powrót:
Wylot z: Bodrum do Wrocław
Zakwaterowanie: Coutyard suite
Wyżywienie:
All Inclusive Plus
** Czas przybliżony

Cena za os.
3197 PLN

dnia: 28.04.2019 godz. 00:00**
dnia: 05.05.2019 godz. 00:00**

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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Suma
6395 PLN*

Informacje o imprezie

Hotel
Kategoria hotelu: 5*
Kategoria lokalna hotelu: 5*
Opis hotelu
Data otwarcia: 2010 r. Na terenie hotelu znajdują się 3 restauracje, 7 barów, room service (płatny), sala konferencyjna, pralnia (bezpłatna), winda, basen
kryty, 2 baseny odkryte.
Rabaty i zniżki: 1. dziecko do 12 lat pobyt w hotelu gratis
Internet: Wi-Fi w hotelu bezpłatne, Kawiarenka internetowa bezpłatna
Plaża: 50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Leżaki i ręczniki - bezpłatne, bar przy plaży
zawarty w HAI (działa od maja do października).
Pokoje: Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazienkę (wanna/prysznic, suszarka
do włosów, WC), telefon, TV, balkon francuski/balkon/taras. Typy pokoi: w pięciopiętrowym budynku głównym: suity Courtyard dla max. 3 os. , pokoje
przystosowane dla osób niepełnosprawnych w 8 trzypiętrowych budynkach Cluster: suity Deluxe dla max. 4 os. (salon i sypialnia połączone drzwiami) ,
suity Elegance dla max. 5 os. (2 sypialnie połączone drzwiami przesuwnymi, aneks kuchenny) , suity Executive dla max. 5 os. (2 sypialnie połączone
drzwiami) , suity Lavender dla max. 5 os. (2 sypialnie połączone drzwiami, jacuzzi) , suity Royal dla max 7 os. (3 sypialnie połączone drzwiami) , suity Sunset
dla max. 4 os. (salon i sypialnia połączone drzwiami przesuwnymi) w trzypiętrowym budynku SPA: suity Romance dla max. 2 os. 9 dwupiętrowych willi:
wille Premium dla max 10 os. (salon i 4 sypialnie, aneks kuchenny, prywatny basen, taras, w sezonie LATO 2018 bezpłatny transfer indywidualny
lotnisko-hotel-lotnisko) , wille Royal dla max 13 os. (salon i 5 sypialni, aneks kuchenny, prywatny basen, taras, w sezonie LATO 2018 bezpłatny transfer
indywidualny lotnisko-hotel-lotnisko)
Wyżywienie: restauracja główna, 2 restauracje a la carte, 7 barów (m.in. lobby bar, disco bar, bar na plaży, Irish Pub 24h) High Class All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:śniadanie (07:00-11:00), późne śniadanie (11:00-12:00), obiad (12:30-15:00), kolacja (19:00-22:00) serwowane w restauracji głównej,
przekąski (12:00-17:00), lody, podwieczorek (00:00-00:00), późny posiłek (22:00-07:00) serwowane w wyznaczonych barach, lokalne oraz wybrane
importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe, pakiety dla nowożeńców i urodzinowe (na życzenie), świeżo wyciskany sok pomarańczowy Formuła nie
zawiera: wysokojakościowych alkoholi, wybranych importowanych napojów, szampana, win. Restauracje a la carte - jedna wizyta w trakcie pobytu gratis.
Wymagana rezerwacja.włoska "Azzurro", śródziemnomorska "Aegean" Z restauracji mogą korzystać dzieci powyżej 7 roku życia.
Z myślą o dzieciach: 2 brodziki (1 kryty), 2 place zabaw, animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat, dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać
na terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna, opiekunka (płatna) możliwość wypożyczenia wózka w miarę dostępności (bezpłatnie), łóżeczko dla
dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem), menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
Aktywnie i animacyjnie
W cenie: siłownia, aerobik, jacuzzi, tenis stołowy, rzutki, kręgle, cymbergaj, kort tenisowy, rakiety i piłki do tenisa, koszykówka, siatkówka, miniboisko do
piłki nożnej, animacje, dyskoteka, kino
Płatne: salon piękności, masaż, sauna, łaźnia turecka, centrum SPA, bilard, lekcje tenisa, sporty wodne na plaży
Aktualizacja opisu: 28.08.2018 14:19
Usługi dostępne w hotelu: Niepełnosprawni Wi-Fi SPA Disco Siłownia Tenis Mini Klub All Inclusive 24H Serwis plażowy Sporty wodne
Sale konferencyjne: Pokoje 4 osobowe Pokoje 5 osobowe Pokoje 6 osobowe Pokoje 8 osobowe Błękitna Flaga

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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