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WWWaaarrruuunnnkkkiii   rrreeezzzeeerrrwwwaaacccjjjiii   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii   dddlllaaa   dddooorrrooosssłłłyyyccchhh:::   
(czyli jakich informacji oczekujemy od Ciebie przy pierwszym kontakcie telefonicznym) 

1. Liczba uczestników: 

 przy składaniu zamówienia prosimy podać liczbę uczestników; 

 na każde 21 pełnopłatnych uczestników, jedna osoba bezpłatnie; 

 każdorazowa zmiana ilości uczestników wymaga ponownej rekalkulacji ceny wycieczki; 

 ostateczna liczba uczestników może ulec zmianie najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem, jednak nie może być 

mniejsza niż 10% pierwotnie zakładanej ilości osób;  

2. Warunki noclegowe: 

 przy składaniu zamówienia prosimy o podanie struktury grupy, tj. ilość oczekiwanych pokoi 2-osobowych    

(w tym łóżka małżeńskie), 3-osobowych i większych; 

 przy składaniu zamówienia prosimy określić standard oczekiwanego noclegu; 

 istnieje możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą; 

3. Wyżywienie: 

 standardowo rezerwujemy 2 posiłki, tj. śniadanie + obiadokolację. Jeżeli życzenie grupy jest inne, prosimy     

o taką informację przy składaniu zamówienia (ilość posiłków wpływa znacząco na konstrukcję programu wycieczki); 

 biesiada lub ognisko / grill z pieczeniem kiełbasek – możliwe jest tylko w obiektach noclegowych, które 

spełniają odpowiednie warunki do tego (należy się liczyć z dopłatą minimum 20,- zł/os), dlatego jeśli planujecie 

Państwo taki rodzaj wieczornej zabawy, prosimy o informacje w momencie składania zamówienia – 

będziemy szukać odpowiedniego miejsca noclegowego; 

 w ostatnim dniu wycieczki standardowo rezerwujemy dodatkowy obiad dla grupy. Jeżeli grupa nie chce 

dodatkowego posiłku, prosimy o taką informację przy składaniu rezerwacji. Ewentualnie             

w drodze powrotnej możliwy jest postój w McDonald’s / KFC / BurgerKing (płatne we własnym 

zakresie). Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy taka restauracja znajduje się na trasie 

naszego przejazdu;  

4. Płatność: 

 po złożeniu przez Państwa rezerwacji wycieczki, zostanie Państwu przedstawiona oferta 

wstępna. Dopiero po zaakceptowaniu przez Państwa tej oferty, będą dokonywane 

rezerwacje atrakcji turystycznych i obiektu noclegowego; 

 po zaakceptowaniu oferty otrzymają Państwo umowę, w której będą 

ustalone warunki płatności. Należy wiedzieć, że terminy płatności są nam 

narzucone przez naszych kontrahentów, którzy również oczekują przedpłat 

rezerwacyjnych (obiekty noclegowe oczekują na akceptacje max 10 dni, po czym 

oczekują wpłaty bezzwrotnego zadatku na nocleg); 

Niewpłacona przedpłata rezerwacyjna w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie 

rezerwacji terminu wycieczki i wymaga ponownej rekalkulacji ceny wycieczki; 


