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1. Klasyfikacja hoteli 
1.1 Klasyfikacja hoteli w poszczególnych krajach różni się od siebie, niemniej jednak 

kategorie hoteli i standard świadczonych usług jest porównywalny. Poniżej poda-
jemy ogólną klasyfikację hoteli zastosowaną w naszym katalogu: 
a) Deluxe - Hotele luksusowe oferujące klientom niepowtarzalną atmosferę, naj-

wyższy standard obsługi oraz eleganckie otoczenie i wyszukane dania, 
b) ***** - Hotele o dobrym standardzie oferujące komfort i profesjonalną obsługę 

oraz rozbudowaną infrastrukturę. 
c) 5*HV - Kompleksy hotelowe o charakterze klubowym, złożone z jedno- i dwupię-

trowych budynków rozrzuconych na rozległym terenie, polecane dla gości 
lubiących aktywny wypoczynek, 

d) ****S - Hotele klasy średniej [4Superior, 4+] z dobrym podwyższonym standar-
dem świadczonych usług, funkcjonalnie wyposażone, 

e) **** - Hotele klasy średniej z dobrym standardem świadczonych usług, funkcjo-
nalnie wyposażone. 

f) 4*HV - Kompleksy hotelowe o charakterze klubowym, złożone z jedno- i dwupię-
trowych budynków rozrzuconych na rozległym terenie, polecane dla gości 
lubiących aktywny wypoczynek, 

g) *** - Hotele klasy turystycznej, funkcjonalnie wyposażone, oferujące skromne 
posiłki, 

h) ** - Hotele klasy ekonomicznej, skromnie wyposażone, oferujące skromne posił-
ki, 

i) * - Hotele klasy ekonomicznej, oferujące bardzo skromnie wyposażone oraz 
bardzo skromne posiłki, 

j) APART - Hotele klasy ekonomicznej, oferujące skromne wyposażone oraz 
skromne posiłki lub wyposażone są w aneks kuchenny i nie oferują posiłków. 
Zazwyczaj możliwe jest zakwaterowanie dla większej liczby gości [4, 5, 6 osób], 

k) GOLF CLUB - obiekt o dobrym standardzie oferujący komfort i profesjonalną 
obsługę oraz rozbudowaną infrastrukturę golfową, 

l) 1 Klucz - obiekt klasy ekonomicznej, oferujące bardzo skromnie wyposażone 
oraz bardzo skromne posiłki, 

m) 2 Klucze - obiekty klasy ekonomicznej, skromnie wyposażone, oferujące 
skromne posiłki, 

n) 3 Klucze - obiekty klasy turystycznej, funkcjonalnie wyposażone, oferujące 
skromne posiłki, 

Budynek anex - budynek znajdujący się na terenie kompleksu hotelowego lub w 
jego bliskiej odległości (na przykład oddzielony ulicą), usytuowany na uboczu, od-
dalony od budynku głównego i infrastruktury hotelu (np. restauracji, basenu). Może 
on różnić się wyglądem i wyposażeniem w stosunku do budynku głównego. Pokoje 
(np. ekonomiczne, promo, promocyjne, anex, ROH) znajdujące się we wskazanym 
budynku są najczęściej w promocyjnej cenie. 

2. Lokalna kategoria hoteli 
2.1 W Umowie-zgłoszeniu i potwierdzeniu przyjęcia Umowy do realizacji, w katalogu 

oraz na stronie Organizatora www.wezyrholidays.pl podane są 2 kategorie hotelu:  

 Pierwsza, nadana jest przez Organizatora – „słoneczka” lub „gwiazdki”, która 
może różnić się od kategoryzacji lokalnej, oraz 

 Druga, lokalna nadana przez autoryzowane lokalne władze. 
a) Kategoria lokalna: 1 Klucz, 2 Klucze, 3 Klucze, APART, 1*, 2*, 3*, 4*, 4S, 4*HV, 

5*, 5*HV, GOLF CLUB - kategoria obiektu hotelarskiego zgodna z przepisami 
kraju pobytu nadana przez autoryzowane władze, ważna na dzień oddania kata-
logu do druku, 

b) BRAK - LICENCJA NA HOTEL - w Turcji urząd miasta, Ministerstwo Turystyki i 
Kultury wydaje pozwolenie na budowę oraz zarządzanie hotelem o określonej 
kategorii. Hotel nie posiada kategoryzacji lokalnej nadanej przez autoryzowane 
władze tj. Ministerstwo Turystyki i Kultury, 

c) BRAK - Hotel nie posiada kategoryzacji lokalnej nadanej przez lokalne autory-
zowane władze. 

3. Klasyfikacja pokoi 
3.1 Pokój standardowy dwuosobowy (double room, DBL, 2ADL) - standardowy pokój 

hotelowy dla dwóch osób dorosłych. Posiada łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze 
łóżka. 

3.2 Pokój standardowy jednoosobowy (1ADL, SGL) - w hotelach liczba pokoi jednoo-
sobowych jest ograniczona. Często jest to standardowy pokój dwuosobowy do 
pojedynczego wykorzystania. Wielkość, wyposażenie i usytuowanie nie zawsze są 
takie same jak w pokojach dwuosobowych. Nie musi posiadać balkonu lub tarasu. 

3.3 Pokój standardowy dwuosobowy z dostawką (3ADL, 2ADL+1CHD) lub 
(3ADL+1CHD, 4ADL, 2ADL+2CHD) - dla każdej dodatkowo zakwaterowanej oso-
by w dwuosobowym pokoju standardowym, może być przewidziana dostawka 
(może nią być tapczan, sofa, łóżko rozkładane/polowe lub fotel), która nie zawsze 
zapewnia komfort oferowany przez standardowe łóżko w danym hotelu. Wyposa-
żenie pokoju standardowego pozostanie na niezmienionym poziomie, za wyjątkiem 
dodatkowych kompletów pościeli i ręczników, które będą dostarczone przez obsłu-
gę hotelową na Państwa życzenie. Przestrzeń pokoju może być ograniczona. 

3.4 Pokój rodzinny, apartament i studio - składa się z jednego dużego pokoju lub 2 
sypialni połączonych drzwiami lub sypialni i salonu połączonych drzwiami. Może 
się zdarzyć, że między pokojami nie ma drzwi, oddziela je kotara lub nie ma żadnej 
innej zasłony – staramy się zaznaczyć to w opisie hotelu. W jednej sypialni znajdu-
je się łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze łóżka, w drugiej 1 lub 2 łóżka pojedyncze, 
a w przypadku salonu komplet wypoczynkowy lub sofa. W przypadku pokoju ro-
dzinnego składającego się z jednego pomieszczenia może być przewidziane łóżko 
małżeńskie lub dwa pojedyncze łóżka, a dla każdej dodatkowej osoby może być 
przewidziana dostawka w postaci tapczanu, sofy, rozkładanego łóżka (polowego), 
łóżka piętrowego lub fotela rozkładanego. 

3.5 Pokój typu Club - położony w niższej zabudowie, poza budynkiem głównym hotelu, 
najczęściej o większej powierzchni całkowitej. Wyposażenie pokoju takie, jak w 
pokoju standardowym. Podłoga najczęściej pokryta jest terakotą. 

3.6 Pokój ekonomiczny, promo lub promocyjny, pokój anex - pokój w promocyjnej ce-
nie, którego wyposażenie zbliżone jest do pokoju standardowego, jednakże może 
on mieć niższy standard, mniejszą powierzchnię, gorszy widok z okna i/lub nie 
mieć balkonu. Pokoje znajdują się poza głównym budynkiem hotelu i dalej od in-
frastruktury hotelu. 

3.7 Pokój typu duplex - składa się z minimum 2 pokoi położonych na dwóch pozio-
mach. Może to być salon z sypialnią na antresoli lub oddzielne pokoje połączone 
schodami. Wyposażenie pokoi jest zbliżone do pokoi rodzinnych. 

3.8 Pokój superior, Suita, King’s - pokój o podwyższonym standardzie w stosunku do 
pokoju standardowego. Dokładny opis pokoju znajduje się w opisie hotelu. 

3.9 Pokój Run of the House (ROH) - oznacza to, że klienci mogą zostać zakwaterowa-
ni w wybranym przez siebie typie pokoju określonym w umowie, ale nie mają 
wpływu na lokalizację. Pokoje mają ten sam standard niezależnie od budynku. 

4. Wyżywienie 
4.1 Only Bed (OB) – wyżywienie we własnym zakresie. 
4.2 Bed & Breakfast (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kontynentalne. 
4.3 Half Board (HB) – śniadanie i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napoje bez-

alkoholowe tylko do śniadania. 
4.4 Half Board Plus (HB+) – śniadanie i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napo-

je bezalkoholowe do śniadania i kolacji. 
4.5 Full Board (FB) – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napoje 

bezalkoholowe tylko do śniadania. 
4.6 Full Board Plus (FB+) – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu lub serwowane, 

napoje bezalkoholowe do śniadania, do obiadu i kolacji podawane są bezpłatnie 
wino stołowe, piwo i napoje bezalkoholowe. 

4.7 All Inclusive - W hotelach oznaczonych tą ikoną w cenę wliczone są posiłki, napoje 
i dodatkowe atrakcje sportowe i animacyjne. W większości hoteli system ten nie 
zawiera: napoi importowanych, soków ze świeżych owoców, lodów, kawy po tu-
recku, cappuccino, espresso, napoi energetycznych oraz napoi serwowanych w 
butelkach. Prosimy zwrócić uwagę, że to co wchodzi w skład opcji All Inclusive jest 
uwarunkowane standardem hotelu i jest ujęte w opisie hotelu. Może być różnie oz-
naczone np. Snack All Inclusive, All Inclusive Soft itp. Godziny All Inclusive podane 
w nawiasach dotyczą serwowania bezpłatnych napoi (zwłaszcza alkoholi), zaś po-
siłki serwowane są w godzinach wyznaczonych przez hotel. W hotelach istnieje 
zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napoi. 

4.8 Ultra All Inclusive - jest to rozbudowany system All Inclusive występujący, w zależ-
ności od destynacji, w różnych nazwach [np. Gold, Premium, Premier, Super itp.]. 
Najczęściej zawiera dodatkowe przekąski pomiędzy głównymi posiłkami, wybrane 

INFORMACJE DODATKOWE 
Ważne informacje dla Klientów podróżujących  
z Wezyr Holiday Service sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B 
obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie 
internetowej www.wezyrholidays.pl, przez centrum rezerwacji  
Wezyr Holidays oraz sieć agencyjną od dnia 09.04.2015 r.  
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napoje importowane, lody, a w niektórych hotelach również soki ze świeżych owo-
ców. System Ultra All Inclusive nie zawiera napoi energetycznych i napoi 
serwowanych w butelkach. Dokładny opis Ultra All Inclusive znajduje się w opisach 
hoteli. Godziny Ultra All Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania bez-
płatnych napoi (zwłaszcza alkoholi). Ponadto wszystkie posiłki w hotelach 
serwowane są w określonych godzinach zgodnie z konceptem hotelu. W hotelach 
istnieje zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napoi. 

4.9 Wszelkiego rodzaju opcje All Inclusive obejmują tylko świadczenia hotelowe, wyłą-
czając przelot samolotem, transfery oraz wycieczki fakultatywne, zakupy w 
lokalnych sklepach i korzystanie z transportu publicznego. 

5. Posiłki 
5.1 Posiłki mogą być serwowane w postaci: 

a) Bufetu szwedzkiego - poprzez wystawienie na ladach kilku lub kilkunastu po-
traw, które Klienci nakładają samodzielnie. Może się zdarzyć, iż niektóre potrawy 
będą przygotowywane na bieżąco lub porcjowane przez kucharza, 

b) Serwowane - gotowe i poporcjowane dania donoszone przez kelnera, bez moż-
liwości dowolnej kompozycji składników na talerzu oraz otrzymania dodatkowych 
porcji, 

c) Śniadanie kontynentalne – najczęściej składa się z pieczywa, masła, miodu, 
dżemu oraz kawy lub herbaty. Może być rozszerzone o wędliny, sery. 

6. Oznaczenia dodatkowe 
6.1 Dla Państwa wygody proponujemy w katalogu ikony graficzne, które ułatwią wybór 

hotelu zgodnie z Państwa potrzebami. 

 1 DZIECKO/2 DZIECI POBYT GRATIS - przy opisach hoteli znajdują się infor-
macje ,,1 dziecko/2 dzieci pobyt gratis’’. W hotelach oznaczonych taką 
informacją dziecko, w określonym wieku, podróżujące z minimum dwoma pełno-
płatnymi osobami, otrzymuje świadczenia hotelowe gratis. Ponosi tylko koszt 
biletu lotniczego i ubezpieczenia. 

 PRZY PLAŻY - obiekt hotelowy położony bezpośrednio przy plaży. W zależności 
od położenia budynków i pokoi odległość do plaży może być różna. 

 ZJEŻDŻALNIE - na terenie obiektu znajduje się min. jedna zjeżdżalnia wodna. 
Godziny otwarcia oraz zasady korzystania ustalane są przez hotel. 

 WIFI GRATIS - hotel oferuje możliwość skorzystania z darmowego Internetu 
bezprzewodowego na terenie obiektu, najczęściej w wyznaczonych miejscach. 

 BLISKO CENTRUM - hotel znajdujący się w pobliżu centrum miasta lub miej-
scowości. 

 POLSKIE ANIMACJE – w hotelach oznaczonych taką ikoną w skład międzyna-
rodowego zespołu animatorów wchodzi minimum jeden polskojęzyczny 
animator, dostępny dla wszystkich Gości w wyznaczonych terminach [szczegóły 
znajdują się w opisie hotelu]. 

 SPA - obiekt oferujący usługi relaksacyjne, wypoczynkowe, odnowy biologicznej 
mające na celu zregenerowanie sił zarówno fizycznych jak i psychicznych, po-
prawę zdrowia i kondycji organizmu, zrelaksowanie się.  

 NIEPEŁNOSPRAWNI - obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ru-
chowo. Pokoje z szerokimi drzwiami, dostosowaną łazienką, podjazdy na terenie 
hotelu itp. 

 LUNAPARK - na terenie obiektu znajduje się miejsce, na którym mogą być zain-
stalowane urządzenia rekreacyjne, takie jak karuzela, kolejka,  diabelski młyn, 
beczka śmiechu, zjeżdżalnia, huśtawka, strzelnica, trampolina i inne obiekty słu-
żące rozrywce. Przeznaczenie [dla dorosłych, dla dzieci], wielkość, ilość tych 
urządzeń oraz godziny otwarcia ustala hotel i mogą różnić się w zależności od 
standardu hotelu. Usługi te mogą być odpłatne. 

7. Przepisy wjazdowe i wizowe 
7.1 Bułgaria, Grecja, Hiszpania – Wjazd na podstawie ważnego paszportu lub dowodu 

osobistego jest gwarantowany dla obywateli Polski w ramach swobodnego prze-
pływu osób w Unii Europejskiej. W Katalonii obowiązuje opłata turystyczna, którą 
Klienci wnoszą w recepcji hotelowej podczas kwaterowania. Wysokość tej opłaty 
kształtuje się następująco: 
a) Hotel 5* – 2,50 EUR / osoba / doba, 
b) Hotel 4* – 1,00 EUR / osoba / doba (Barcelona 1,25 EUR / osoba / doba), 
c) Hotel 3*, 2*, apartamenty – 0,50 EUR / osoba / doba (Barcelona 0,75 

EUR/osoba/doba). 
7.2 Dominikana - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Dominikany nie 

wymaga się wizy wjazdowej, muszą oni natomiast okazać bilet powrotny. Przy 
wjeździe należy uiścić opłatę turystyczną (ok. 15 USD). Paszport musi być ważny 
co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 

7.3 Egipt - Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu wynosi 25 USD. Na lotnisku w 
Hurghadzie możliwa jest dodatkowa usługa świadczona przez przedstawiciela Or-
ganizatora – Odeon Tours w postaci ekspresowej usługi wizowej. Z usługi tej 
można skorzystać przy odpowiednio wyższej cenie w wysokości 27 USD [wiza + 
usługa]. Usługa ta ma na celu znaczne skrócenia czasu, który trzeba poświęcić na 
zakup wizy w punkcie sprzedaży wizowej oraz znaczne usprawnienie i przyśpie-
szenie jej wydawania. Zaznaczamy, iż wybór sposobu zakupu wizy należy od 
indywidualnej decyzji każdego Klienta. Paszport musi być ważny co najmniej 6 
miesięcy od daty planowanego powrotu. 

7.4 Indonezja / Bali - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Indonezji 
wymagane jest posiadanie wizy wjazdowej. W określonych portach lotniczych 
można uzyskać wizę przy przekraczaniu granicy. Lotnisko na Bali znajduje się na 
liście portów, w których obywatele Polski mogą uzyskać wizę VOA (visa on arrival) 
uprawniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy. Koszt opłaty wizowej wy-

nosi 25 USD płatne na granicy. Paszport musi być ważny, co najmniej, 6 miesięcy 
od daty planowanego powrotu. VOA zezwala na pobyt maksymalnie do 30 (trzy-
dziestu) dni, z możliwością przedłużenia o maksymalnie kolejne 30 dni za 
dodatkową opłatą. Przy wylocie pobierana jest opłata wyjazdowa w wysokości 
200.000 IDR (ok. 20 USD). 

7.5 Kuba – Wjazd odbywa się jedynie na podstawie paszportu ważnego minimum 6 
miesięcy od daty planowanego powrotu. Obywatele RP udający się na Kubę mu-
szą posiadać kartę turystyczną. Każdy turysta wyjeżdżający z Organizatorem 
otrzymuje Kartę Turystyczną na podstawie której będzie mógł przekroczyć granicę 
kubańską. Karty Turystyczne będą wydawane na lotnisku przy odprawie. Karta 
służy do celów turystycznych i jest ważna 30 dni (łącznie z dniem przekroczenia 
granicy). Przy wylocie z Kuby obwiązuje podatek wylotowy płatny bezpośrednio na 
lotnisku gotówką w wysokości ok. 25 CUC/27 EUR. 

7.6 Malediwy – Obywatele polscy podlegają obowiązkowi wizowemu. 30-dniowa bez-
płatna wiza turystyczna jest wbijana do paszportu po przylocie do Male. Paszport 
musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 

7.7 Maroko – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Maroka nie wymaga 
się wizy wjazdowej. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty pla-
nowanego powrotu. 

7.8 Mauritius – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Mauritius nie wy-
maga się wizy wjazdowej. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od 
daty planowanego powrotu. 

7.9 Meksyk - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Meksyku nie wy-
maga się wizy wjazdowej. Należy jedynie wypełnić kartę turystyczną (w języku 
angielskim), którą pasażerowie otrzymają na pokładzie samolotu. Paszport musi 
być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 

7.10 Seszele – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Seszeli nie wyma-
ga się wizy wjazdowej jeśli pobyt nie przekracza 90 dni. Paszport musi być 
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.  

7.11 Singapur – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Singapuru nie 
wymaga się wizy wjazdowej. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty planowanego powrotu. 

7.12 Tajlandia - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Tajlandii nie wy-
maga się wizy wjazdowej, jeśli pobyt nie przekracza 30 dni. Paszport musi być 
ważny, co najmniej, 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Jeśli wjazd na te-
rytorium Tajlandii następuje drogą lądową z krajów sąsiadujących (Laos, 
Malezja, Kambodża i Birma) długość pobytu nie może przekroczyć 15 dni. 

7.13 Tanzania / Zanzibar – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Tan-
zanii wymagana jest wiza wjazdowa. Wizę uzyskać można na lotnisku w 
momencie przekraczania granicy. Jest ona ważna maksymalnie 90 dni i kosztuje 
50 USD. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego 
powrotu. 

7.14 Tunezja – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Tunezji nie wyma-
ga się wizy wjazdowej. Natomiast od dnia 01.10.2014 wprowadzony zostaje w 
Tunezji podatek wyjazdowy. Każdy turysta (poza obywatelami tunezyjskimi), bę-
dzie zobowiązany kupić specjalny znaczek skarbowy o wartości 30 TND (około 
13 €). Będzie go można nabyć na lotnisku, w porcie, w punktach na przejściach 
granicznych. Znaczek ten będzie wklejony do paszportu i opieczętowany przez 
Urząd Imigracyjny podczas wyjazdu z  Tunezji. Paszport musi być ważny co 
najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 

7.15 Turcja - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium wymagane jest po-
siadanie wizy uprawniającej do wjazdu oraz wielokrotnego przekraczania 
granicy i pobytu w Turcji przez 90 dni oraz paszportu, którego okres ważności 
wynosi 60 dni od daty wygaśnięcia wizy. Aktualne informacje znajdują się na 
stronie 
http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/sprawy_konsularne/poradnik_dla_turysty/wizy_
do_turcji/. W paszporcie musi pozostać co najmniej 1 (jedna) wolna strona w ce-
lu uzyskania wizy wjazdowej. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje 
automatyczną odmowę wjazdu do Turcji. Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za 
okazaniem dowodu osobistego. Od dnia 11 kwietnia 2014 roku koszt wizy tury-
stycznej wielokrotnej, otrzymywanej w formie naklejki (przyklejanej / 
stemplowanej) na przejściach granicznych będzie wynosił 30 USD, 25 EUR lub 
20 GBP. Dotychczasowa cena tj. 20 USD będzie stosowana jedynie w przypad-
ku ubiegania się o wizę za pośrednictwem portalu systemu E-visa 
(https://www.evisa.gov.tr). Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać 
na stronie http://www.turcja.org.pl/page/11/44. 

7.16 Zjednoczone Emiraty Arabskie – Od obywateli polskich wjeżdżających na teryto-
rium Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymagana jest wiza wjazdowa, 
uzyskiwana podczas przekraczania granicy. Jest ona bezpłatna i ważna mak-
symalnie 30 dni. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
planowanego powrotu. Ponadto informujemy, że zgodnie z informacją przesłaną 
przez Departament Turystyki Dubaju od 31.03.2014 r. zostaje wprowadzony ob-
owiązkowy podatek turystyczny tzw. „Tourist Dirham Fee”. Wszyscy turyści, 
korzystający z noclegów na terenie ZEA są zobowiązani do uiszczenia podatku 
bezpośrednio w recepcji hotelowej. Poniżej podajemy wysokość stawek podatku 
w zależności od kategorii hotelu. 
Kategoria hotelu: opłata za pokój na noc (w AED) 
a) Hotel 5*  20 
b) Hotel 4*  15 
c) Hotel 3*  10 
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Kraj 

Brak obo-

wiązku 

wizowego 

Wiza na 

granicy 

E-wiza - 

strona inter-

netowa 

Wiza tra-

dycyjna 

Karta tury-

styczna 

Bułgaria x 
  

  

Dominikana x     

Egipt 
 

x 
 

  

Grecja x 
  

  

Hiszpania x 
  

  

Indonezja / Bali  x    

Kuba     x 

Malediwy  x    

Mauritius  x     

Maroko x 
  

  

Meksyk x     

Seszele x     

Singapur  x     

Tajlandia x     

Tanzania / Zanzi-
bar 

 x  
  

Tunezja x 
  

  

Turcja  x x   

Zjednoczone 
Emiraty Arabskie 

 x  
  

7.17 Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przepisów wizowych znajdują się 
na stronie http://poradnik.poland.gov.pl/ 

http://poradnik.poland.gov.pl/

