Oferta 1

Legends Beach Resort 
Jamajka / Negril
Wyżywienie
Zakwaterowanie

All Inclusive
Double Standard Garden View

Organizator

Exim Tours

Podróż tam

Wylot z Wrocław do Montego Bay dnia 23.04.2022 godz. 06:20 - 19:05

Powrót

Wylot z Montego Bay do Wrocław dnia 30.04.2022 godz. 21:05 - 21:30

9592 PLN
za osobę

Opis oferty
3+ Jamajka/Jamajka
Kategoryzacja hotelu:
kategoria lokalna 3* kategoria Exim Tours 3*
Położenie:
Negril - w pobliżu sklepy - ok.10 m plaża - ok.3 km od centrum miasta - ok.81 km od lotniska
Plaża:
- piaszczysta - serwis plażowy bezpłatny
Pokoje:
Pokoje typu Double Standard GardenView (znajdują się po drugiej stronie ulicy) - klimatyzacja - wentylator, TV-SAT - łazienka (prysznic, WC) - sejf (ok.3 $/dzień) - balkon/taras
Pokoje typu Double Superior GardenView (znajdują się w części przy plaży), wyposażone, jak Standard.
Sport, Relaks, Rozrywka:
bezpłatnie - 2 baseny (przy plaży, w ogrodzie) - raz w tygodniu muzyka na żywo płatne: - centrum SPA (masaże, zabiegi) - sporty wodne
Wyżywienie:
Self Catering (SC) - bez wyżywienia Bed&Breakfast (BB) - śniadania All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/po południu/w ciągu dnia
przekąski, kawa, herbata, ciasto. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne są bezpłatnie w wyznaczonych przez hotel godzinach.
Restauracje i bary:
- restauracja - bar
Dodatkowe informacje:
- 50 pokoi - 1 piętrowe bungalowy - parking bezpłatny - WIFI bezpłatne - sklep z pamiątkami - punkt wymiany walut - bezpłatny bus do siostrzanego hotelu Samsara (dostęp do
basenów) - przy opcji AI możliwość korzystania z restauracji, barów w hotelu Samsara) www.negrilhotels.com/legends/legends- beach-hotel.php
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Warszawa Chopin, Wrocław, Poznan, Kraków, Katowice, Gdańsk, Berlin Brandenburg (Lu hansa); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 400 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena
będzie wyższa. Szczegółowe informacje znajdują się na umowie.
Opis Kraju:
Położona na Morzu Karaibskim na południe od Kuby. Należy do archipelagu Wielkich Antyli. Jej powierzchnia wynosi ok. 11 tys. Km2 , jest trzecią co do wielkości wyspą na
Karaibach. Na krajobraz wyspy składa się urozmaicone ukształtowanie terenu, spotkamy tutaj piękne piaszczyste plaże, jaskinie, wodospady, a także spowite mgłą Góry Błękitne.
Jamajka to ojczyzna Boba Marleya, najbardziej znanego przedstawiciela muzyki reggae na świecie. Pełna muzyki wyspa, egzotyczny klimat, a przede wszystkim pełni radości
mieszkańcy czynią to miejsce unikalnym. Miejscowa ludność praktykuje tzw. formułę 3 x R" czyli relaks, reggae, rasta co wpływa na pozytywny stosunek Jamajczyków do świata,
którzy ujmują swą radością życia. Wszystkie powyższe elementy czynią Jamajkę doskonałym miejscem na spędzenie wakacji. Dokumenty Obywatele polscy udający się na Jamajkę
w celach turystycznych

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

na okres nie dłuższy niż 30 dni, zwolnieni są z obowiązku wizowego. Paszport powinien posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu. Waluta Jednostką monetarną
jest dolar jamajski (JMD). 1 USD - 124 JMD Język Językiem urzędowym jest angielski i kreolski jamajski Czas Względem Polski - 6 godzin Klimat Na wyspie panuje klimat
równikowy wilgotny charakteryzujący się wysokimi temperaturami i dużą wilgocią powietrza, roczna średnia temperatura wynosi ok. 27 na wybrzeżu, spadając do i poniżej 20 w
wyższych regionach wyspy. Na Jamajce występują dwie pory deszczowe Maj-Czerwiec oraz Wrzesień-Listopad. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie huraganami.
Szczepienia Przy wjeździe na Jamajkę nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe. Napięcie Na Jamajce obowiązuje napięcie 110V. Konieczne jest zabranie ze sobą
przejściówki (są to te same gniazdka jak w USA) Informacje Dodatkowe: - na miejscu Klienci objęci są opieką przedstawiciela kontrahenta lokalnego w języku angielskim - przy
wjeździe na Jamajkę należy wypełnić Travel Authoriza on w przeciągu 7 dni od planowanej podróży h ps://travelauth.visitjamaica.com/ - należy zgłosić służbom celnym wwóz
dewiz w gotówce powyżej 10 tys. Obowiązuje całkowity zakaz wywozu roślin, owoców i zwierząt. Zabroniony jest wwóz narkotyków, broni palnej i materiałów wybuchowych,
wydawnictw pornograﬁcznych i okultystycznych, żywności, kawy, kwiatów i roślin. - wywożenie jakiejkolwiek ilości marihuany jest nielegalne i srogo karane. - na miejscu
obowiązuje ruch lewostronny - numery alarmowe 119 policja, 110 pogotowie Ambasada w Polsce Brak ambasady w Polsce. Najbliższa ambasada Jamajki znajduje się w Berlinie.
Konsulat Honorowy RP w mieście Kingston 35 Millsborough Crescent, Kingston 6 tel. +1 876 927 63 06 kmrlmc@cwjamaica.com

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

Oferta 2

Grand Bahia Principe Jamaica 
Jamajka / Discovery Bay / Runaway Bay
Wyżywienie
Zakwaterowanie

All Inclusive
junior suite double superior balcony or terrace

Organizator

Exim Tours

Podróż tam

Wylot z Wrocław do Montego Bay dnia 23.04.2022 godz. 06:20 - 19:05

Powrót

Wylot z Montego Bay do Wrocław dnia 30.04.2022 godz. 21:05 - 21:30

10166 PLN
za osobę

Opis oferty
5 Jamajka/Jamajka
Kategoryzacja hotelu:
Kat. EximTours 5* Kat. lokalna 5*
Położenie:
- Runaway Bay - przy plaży - ok. 3,5 km od jaskiń Green Gro o Caves - ok. 4 km od pola golfowego - ok. 6 km od miejscowości Discovery Bay - ok. 25 km od wodospadów na
rzece Dunn - ok. 68 km od lotniska - ok. 70 km od Montego Bay
Plaża:
- piaszczysta - publiczna, wydzielona część hotelowa - leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki (kaucja)
Pokoje:
Pokoje Junior Suite Superior Balcony or Terrace - klimatyzacja, wiatrak suﬁtowy - TV-SAT, telefon - Internet Wiﬁ , sejf, mini bar (płatny wg. spożycia) - optycznie wydzielona część
wypoczynkowa z sofą - żelazko, deska do prasowania - łazienka (wanna z hydromasażem, prysznic, WC, suszarka do włosów) - optycznie wydzielona część wypoczynkowa z sofą
- balkon/taras - pokoje z widokiem na morze za opłatą
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatnie: - basen zewnętrzny o nieregularnych kształtach - leżaki i parasole przy basenie, ręczniki kąpielowe (kaucja) - sala ﬁtness/siłownia - 1 godzina dziennie (paddle, kajaki,
tenis, snorkeling) - animacje w ciągu dnia i wieczorem dla dzieci i młodzieży Płatne: - Centrum Spa Bahia: basen kryty, sauna, łaźnia - zabiegi i masaże w Spa - nurkowanie,
katamaran
Dla dzieci:
- basen z małymi zjeżdżalniami - mini klub dla dzieci 4-12 lat - plac zabaw - wysokie krzesła w restauracji
Wyżywienie:
All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu w restauracji głównej, w ciągu dnia przekąski pomiędzy posiłkami. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
dostępne są bezpłatnie w w wyznaczonych godzinach i barach. 3 kolacje na tydzień w restauracjach a'la carte, wymagana wcześniejsza rezerwacja i strój formalny.
Restauracje i bary:
- restauracja główna Orquidea , dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa - 4 restauracje a'la carte (płatna): restauracja Knife"- dania z grilla, Dolce Vita" - kuchnia włoska,
Don Pablo" - kuchnia nowoczesna, Mikado" - kuchnia japońska - do restauracji wymagany strój formalny, do restauracji Don Pablo wymagane długie spodnie - 6 barów, w tym
pool bar i beach bar
Dodatkowe informacje:
- hotel należy do sieci hotelowej Bahia Principe - wybudowany w 2006 - 850 pokoi - 7 pięter - recepcja - ogród - pralnia (płatna) - punkt wymiany walut - Internet Wi-Fi - parking
- amﬁteatr - akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express - h ps://www.bahia-principe.com/en/resorts-in-jamaica/resort-jamaica/
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Warszawa Chopin, Wrocław, Poznan, Kraków, Katowice, Gdańsk, Berlin Brandenburg (Lu hansa); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje

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

możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 400 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena
będzie wyższa. Szczegółowe informacje znajdują się na umowie.
Opis Kraju:
Położona na Morzu Karaibskim na południe od Kuby. Należy do archipelagu Wielkich Antyli. Jej powierzchnia wynosi ok. 11 tys. Km2 , jest trzecią co do wielkości wyspą na
Karaibach. Na krajobraz wyspy składa się urozmaicone ukształtowanie terenu, spotkamy tutaj piękne piaszczyste plaże, jaskinie, wodospady, a także spowite mgłą Góry Błękitne.
Jamajka to ojczyzna Boba Marleya, najbardziej znanego przedstawiciela muzyki reggae na świecie. Pełna muzyki wyspa, egzotyczny klimat, a przede wszystkim pełni radości
mieszkańcy czynią to miejsce unikalnym. Miejscowa ludność praktykuje tzw. formułę 3 x R" czyli relaks, reggae, rasta co wpływa na pozytywny stosunek Jamajczyków do świata,
którzy ujmują swą radością życia. Wszystkie powyższe elementy czynią Jamajkę doskonałym miejscem na spędzenie wakacji. Dokumenty Obywatele polscy udający się na Jamajkę
w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 30 dni, zwolnieni są z obowiązku wizowego. Paszport powinien posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu. Waluta
Jednostką monetarną jest dolar jamajski (JMD). 1 USD - 124 JMD Język Językiem urzędowym jest angielski i kreolski jamajski Czas Względem Polski - 6 godzin Klimat Na wyspie
panuje klimat równikowy wilgotny charakteryzujący się wysokimi temperaturami i dużą wilgocią powietrza, roczna średnia temperatura wynosi ok. 27 na wybrzeżu, spadając do i
poniżej 20 w wyższych regionach wyspy. Na Jamajce występują dwie pory deszczowe Maj-Czerwiec oraz Wrzesień-Listopad. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie
huraganami. Szczepienia Przy wjeździe na Jamajkę nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe. Napięcie Na Jamajce obowiązuje napięcie 110V. Konieczne jest zabranie ze
sobą przejściówki (są to te same gniazdka jak w USA) Informacje Dodatkowe: - na miejscu Klienci objęci są opieką przedstawiciela kontrahenta lokalnego w języku angielskim - przy
wjeździe na Jamajkę należy wypełnić Travel Authoriza on w przeciągu 7 dni od planowanej podróży h ps://travelauth.visitjamaica.com/ - należy zgłosić służbom celnym wwóz
dewiz w gotówce powyżej 10 tys. Obowiązuje całkowity zakaz wywozu roślin, owoców i zwierząt. Zabroniony jest wwóz narkotyków, broni palnej i materiałów wybuchowych,
wydawnictw pornograﬁcznych i okultystycznych, żywności, kawy, kwiatów i roślin. - wywożenie jakiejkolwiek ilości marihuany jest nielegalne i srogo karane. - na miejscu
obowiązuje ruch lewostronny - numery alarmowe 119 policja, 110 pogotowie Ambasada w Polsce Brak ambasady w Polsce. Najbliższa ambasada Jamajki znajduje się w Berlinie.
Konsulat Honorowy RP w mieście Kingston 35 Millsborough Crescent, Kingston 6 tel. +1 876 927 63 06 kmrlmc@cwjamaica.com

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

Oferta 3

Bahia Principe Luxury Runaway Bay

Jamajka / Discovery Bay / Runaway Bay
Wyżywienie
Zakwaterowanie

All Inclusive
junior suite double deluxe balcony or terrace

Organizator

Exim Tours

Podróż tam

Wylot z Wrocław do Montego Bay dnia 23.04.2022 godz. 06:20 - 19:05

Powrót

Wylot z Montego Bay do Wrocław dnia 30.04.2022 godz. 21:05 - 21:30

10854 PLN
za osobę

Opis oferty
5 Jamajka/Jamajka
Kategoryzacja hotelu:
Kat. lokalna 5* Kat. Exim Tours 5*
Położenie:
- Runaway Bay - przy plaży - ok. 3,5 km od jaskiń Green Gro o Caves - ok. 4 km od pola golfowego - ok. 6 km od miejscowości Discovery Bay - ok. 25 km od wodospadów na
rzece Dunn - ok. 68 km od lotniska - ok. 70 km od Montego Bay
Plaża:
- bezpośrednio przy plazy - piaszczysta - leżaki i parasole
Pokoje:
Pokoje Junior Suite Double Deluxe Balcony or Terrace - klimatyzacja, wiatrak suﬁtowy - TV Sat, telefon - Internet Wiﬁ, sejf, minibar - pillow menu - żelazko , deska do prasowania szlafrok, kapcie - optycznie wydzielona część wypoczynkowa - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów), 2 umywalki - balkon/taras - pokoje z widokiem na morze za
opłatą
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - 2 baseny - jacuzzi zewnętrzne - siłownia, aerobik - aqua ﬁtness - ćwiczenia relaksacyjne - piłka nożna: boisko do piłki nożnej - siatkówka plażowa - tenis stołowy - tenis:
wypożyczalnia sprzętu do gry w tenisa - międzynarodowy program animacyjny - wieczory tematyczne - 1 godzina dziennie (paddle, kajaki, tenis, snorkeling) Płatne - sauna - spa
shower - strefa spa: Bahia Spa" - sauna ﬁńska - masaże - zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne - tenis: korty tenisowe: 2 - katamaran - szkoła nurkowania PADI .
Wyżywienie:
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, kulinarne wieczory tematyczne. Przekąski w ciągu dnia i w nocy w wybranych barach. Napoje bezalkoholowe i lokalne
alkoholowe dostępne w godzinach i barach wyznaczonych przez hotel.
Restauracje i bary:
- główna restauracja Restaurant JAZMIN": kuchnia międzynarodowa - restauracja specjalistyczna Restaurant TAKARA": kuchnia azjatycka, a la carte, wymagana rezerwacja restauracja Rodizio LAS OLAS": dania z grilla - restauracja gourmet Restaurant PICASSO": kuchnia hiszpańska, a la carte - restauracja Pool Restaurant LAS OLAS": kuchnia
międzynarodowa - bar koktajlowy Sushi Pool Bar LA ISLA" - bar na plaży Beach Bar LA IGUANA" - bar w lobby Lobby Bar RIVER FALLS" - bar na plaży Beach Bar Coconut" - bar
koktajlowy Wet Bar LA ISLA" - saloon bar Theatre Bar CALYPSO" - pub Disco SKA": 23:00 - 02:00
Dodatkowe informacje:
- hotel należy do sieci hotelowej Bahia Principe - hotel tylko dla dorosłych (18+) - wybudowany w 2015 r. - 525 pokoi - 7 pięter - kantor - sklep z pamiątkami - amﬁteatr - fryzjer,
lekarz - Wi Fi w cenie - www.bahia-principe.com
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Warszawa Chopin, Wrocław, Poznan, Kraków, Katowice, Gdańsk, Berlin Brandenburg (Lu hansa); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 400 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena
będzie wyższa. Szczegółowe informacje znajdują

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

się na umowie.
Opis Kraju:
Położona na Morzu Karaibskim na południe od Kuby. Należy do archipelagu Wielkich Antyli. Jej powierzchnia wynosi ok. 11 tys. Km2 , jest trzecią co do wielkości wyspą na
Karaibach. Na krajobraz wyspy składa się urozmaicone ukształtowanie terenu, spotkamy tutaj piękne piaszczyste plaże, jaskinie, wodospady, a także spowite mgłą Góry Błękitne.
Jamajka to ojczyzna Boba Marleya, najbardziej znanego przedstawiciela muzyki reggae na świecie. Pełna muzyki wyspa, egzotyczny klimat, a przede wszystkim pełni radości
mieszkańcy czynią to miejsce unikalnym. Miejscowa ludność praktykuje tzw. formułę 3 x R" czyli relaks, reggae, rasta co wpływa na pozytywny stosunek Jamajczyków do świata,
którzy ujmują swą radością życia. Wszystkie powyższe elementy czynią Jamajkę doskonałym miejscem na spędzenie wakacji. Dokumenty Obywatele polscy udający się na Jamajkę
w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 30 dni, zwolnieni są z obowiązku wizowego. Paszport powinien posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu. Waluta
Jednostką monetarną jest dolar jamajski (JMD). 1 USD - 124 JMD Język Językiem urzędowym jest angielski i kreolski jamajski Czas Względem Polski - 6 godzin Klimat Na wyspie
panuje klimat równikowy wilgotny charakteryzujący się wysokimi temperaturami i dużą wilgocią powietrza, roczna średnia temperatura wynosi ok. 27 na wybrzeżu, spadając do i
poniżej 20 w wyższych regionach wyspy. Na Jamajce występują dwie pory deszczowe Maj-Czerwiec oraz Wrzesień-Listopad. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie
huraganami. Szczepienia Przy wjeździe na Jamajkę nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe. Napięcie Na Jamajce obowiązuje napięcie 110V. Konieczne jest zabranie ze
sobą przejściówki (są to te same gniazdka jak w USA) Informacje Dodatkowe: - na miejscu Klienci objęci są opieką przedstawiciela kontrahenta lokalnego w języku angielskim - przy
wjeździe na Jamajkę należy wypełnić Travel Authoriza on w przeciągu 7 dni od planowanej podróży h ps://travelauth.visitjamaica.com/ - należy zgłosić służbom celnym wwóz
dewiz w gotówce powyżej 10 tys. Obowiązuje całkowity zakaz wywozu roślin, owoców i zwierząt. Zabroniony jest wwóz narkotyków, broni palnej i materiałów wybuchowych,
wydawnictw pornograﬁcznych i okultystycznych, żywności, kawy, kwiatów i roślin. - wywożenie jakiejkolwiek ilości marihuany jest nielegalne i srogo karane. - na miejscu
obowiązuje ruch lewostronny - numery alarmowe 119 policja, 110 pogotowie Ambasada w Polsce Brak ambasady w Polsce. Najbliższa ambasada Jamajki znajduje się w Berlinie.
Konsulat Honorowy RP w mieście Kingston 35 Millsborough Crescent, Kingston 6 tel. +1 876 927 63 06 kmrlmc@cwjamaica.com

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

