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wysokości2-3% (zasady zniżek na www.vitkovicetours.pl). Zniżek za wczesny zakup nie stosuje się do transportu autokarowego i lotniczego. Ceny zawierają podatek VAT. Cena wycieczki 
w przypadku transportu lotniczego i autokarowego zawiera obowiązkową dopłatę za Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r. poz. 187 i 1334). Rozpoczęcie sprzedaży z tego 
katalogu nastąpiło 01.10.2022. Warunki ubezpieczenia ujęte są w Warunkach Uczestnictwa oraz w umowie i na www.vitkovicetours.pl. Ważność katalogu kończy się dnia 30.10.2023. Siedzi-
ba Travel Family: ul. Przykopa 2, 43-400 Cieszyn. NIP: 548 266 30 25. REGON: 243252101, KRS: 0000459405. 

|  GDZIE NAS SZUKAĆ? 
Travel Family Cieszyn 
Ul. Przykopa 2, 43-400 Cieszyn 
Tel. 33 47 28 008, email: info@travelfamily.pl
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Szanowni Turyści,

Lato 2023 będzie latem zmian w Chorwacji po pierwsze będzie 
to pierwszy sezon z nową walutą kraju jaką będzie EURO co 
niekoniecznie przyczyni się do wyższych cen, ale przede wszystkim 
będzie to pierwszy sezon, w którym nie będzie już granic co 
znacznie przyspieszy podróż do Chorwacji. Z dniem 1.1.2023 
Chorwacja po wielu latach starań wejdzie zarówno do strefy 
Euro jak i strefy Schengen co jest bardzo dobra wiadomością dla 
wszystkich turystów.  

Wiemy też, że nadchodzący sezon będzie jeszcze lepszy niż 
dotychczasowy przede wszystkim ze względu na to, że Chorwacja 
nadal jest na najwyższych miejscach w rankingu ulubionych 
destynacji Polaków, w nowym sezonie równie popularna będzie 
również Czarnogóra dlatego nasze biuro zapewni łatwy i szybki 
transport autokarem do naszych najważniejszych destynacji z 
wielu miejsc w Polsce. W nadchodzącym sezonie będziecie mogli 
wybierać z ofert wypoczynku w Chorwacji, Czarnogórze, Bułgarii, 
Słowenii, a nawet na Cyprze oraz ponownie w Polsce. 

Dziękujemy wszystkim Podróżującym z nami za zaufanie, 
zrozumienie oraz wszelkie pozytywne reakcje. Naszym celem na 
rok 2023 jest Wasze zadowolenie, możliwość szerokiego wyboru 
ofert oraz spełnianie jak dotąd Waszych marzeń o spokojnym i 
pięknym wypoczynku. 

Wybierajcie spośród naszych ofert to, co jest dla Was idealne  :-)

Życzymy udanych wakacji
|  PIKTOGRAMY

Polecamy

Ekskluzywne

Nowość

Wi-Fi w pokoju lub na recepcji

Klimatyzowane pokoje

Możliwość wyboru numeru 
pokoju

All inlcusive (+light)

Basen (zewnętrzny lub 
wewnętrzny)

Plaża odpowiednia dla dzieci

Bezpośredni widok na morze

Relaks i wellness

Fitness

Pokoje dla niepełnosprawnych

Tylko dla dorosłych

Możliwy pobyt z psem

Plaża dla naturystów

Dla rodzin

Dla par

Sporty wodne

Pełną ofertę wypoczynku znajdziecie na:  
www.vitkovicetours.pl
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MORZE ZNIŻEK I KORZYŚCI
1. ZNIŻKI ZA WCZESNY ZAKUP  
  Większość hoteli, apartamentów i pensjonatów oferują 

zniżki za wczesny zakup: FIRST MINUTE AŻ DO 43%. 
Aby uzyskać zniżkę za wczesny zakup wystarczy 
zakupić wybraną ofertę i zapłacić zaliczkę 30%. Zniżek 
nie wolno łączyć z innymi zniżkami i promocjami. 
WCZESNY ZAKUP NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA!

2. ZNIŻKA STAŁEGO KLIENTA 2-3%  
  Zniżka stałego klienta obowiązuje na wszystkie 

oferty katalogowe oraz oferty First Minute dla 
wszystkich osób z rezerwacji łącznie z dziećmi. 
Zniżkę 3% stałego klienta zyskają wszyscy, 
którzy podróżowali z nami przynajmniej 3 razy, 
zniżkę 2% uzyska każdy kto był z nami na wakacjach 
przynajmniej 1 raz. Zniżka Stałego Klienta nie łączy 
się z ofertami specjalnymi oraz Last Minute.

        
3.   DZIECI POBYT GRATIS   

Dzieci mają darmowy pobyt lub atrakcyjną zniżkę 
Aż 3 dzieci może mieć pobyt GRATIS – w wybranych 
obiektach.

4.   WAKACJE ZA GROSZE 
Oferta dotyczy zakwaterowania na Riwierze 
Makarskiej i jest najtańsza w naszej ofercie. 

5.   BONY WAKACYJNE  
Nie masz pomysłu na prezent? Podaruj swoim 
bliskim, przyjaciołom lub współpracownikom voucher 
do wykorzystania na dowolne wakacje z naszej oferty. 

6.   ZNIŻKI ZA DRUGIE WAKACJE 5%
Wystarczy, że wykupisz 2 rózne wyjazdy w tym samym 
roku i otrzymasz zniżkę na drugi wyjazd w wysokości 5%. 
7.   ZNIŻKI ZA PEŁNA WPŁATĘ 6%
Zapłać całośc od razu przy rezerwacji, a otrzymasz 
dodatkową zniżkę 6%. 
8.   ZNIŻKI DLA GRUP I FIRM 

Wyszukaj oferty dla swojej firmy lub grupy znajomych w 
zaskakująco niskich cenach.

9.   UBEZPIECZENIE PODRÓŻY  
Ubezpieczenie od chorob przewlekłych i COVID-19 w 
cenie!  
Możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów 
rezygnacji  – nie stracisz ani złotówki.

REZYDENCI 
Zarezerwuj wakacje w miejscu, gdzie przebywają  
nasi rezydenci i nie martw się o nic. 

Nasi rezydenci będą się troszczyć o Twój spokój  
oraz pomagać w każdej możliwej sprawie

MORZE ZNIŻEK I KORZYŚCI
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|  SAMOLOTEM NAD ADRIATYK I NIE TYLKO
•	 	Wyloty	z	Ostrawy do	Chorwacji, Czarnogóry, Bułgarii, Albanii	
oraz	na	Cypr.	

•	 	Wyloty	z	Katowic, Krakowa, Warszawy 	-	realizowana	jest	
tanimi	liniami	lotniczymi.	

•	 	Szybko	i	wygodnie	aż	do	miejsca	wypoczynku.

•  CENA KOŃCOWA ZA TRANSPORT LOTNICZY OBEJMUJE:	
Lot	w	2	strony,	transfer	z	lotniska	do	miejsca	zakwaterowania	
i	z	miejsca	zakwaterowania	na	lotnisko,	opłaty	lotniskowe,	
paliwowe	i	opłaty	bezpieczeństwa.

UWAGA:
•		BPTF	nie	organizuje	indywidualnych	transferów	na	lotnisko	i	z	
powrotem	bez	zakupu	przelotu.

•		Ceny	w	tym	katalogu	wynikają	z	ogólnych	cen	przelotów	na	
dzień	01.10.2022	r.

(W	przypadku	wzrostu	kursów	walut	lub	opłat	paliwowych	cena	
może	ulec	podwyższeniu).

TRANSPORT

Miejscowości docelowe nad Adriatykiem 2023
ISTRIA: Umag, Novigrad, Poreć, Vrsar, Rovinj, Rabac (wyjazdy 
od 9. 6. do 22. 9. włącznie) | KVARNER: Crikvenica, Selce, Novi 
Vinodolski, Wyspa Krk, Wyspa Rab* (wyjazdy od 16. 6. do 8. 9. 
włącznie) | PÓŁNOCNA DALMACJA: Św. Filip i Jakov, Biograd 
na Moru, Pirovac, Vodice, Sibenik-Solaris, Primosten, Trogir, 
Kastel Stafilić (wyjazdy od 9. 6. do 22. 9. włącznie) | ŚRODKOWA 
DALMACJA: Split, Omiś, Lokva Rogoznica, Nemira, Brela, 
Baśka Voda, Baśko Polje, Promajna, Makarska, Tucepi, Podgora, 
Drvenik, Brist, Gradac (wyjazdy od 26. 5. do 29. 9. włącznie) 
| POŁUDNIOWA DALMACJA:Półwysep Peljesac - Trpanj, Orebić, Wyspa Korcula* (wyjazdy od 9. 6. do 22. 9. 
włącznie) | CZARNOGÓRA**:wszystkie miejscowosci z oferty (wyjazdy od 26. 5. do 29. 9. włącznie).

Ostrawa (CZ) 
Cieszyn Bielsko – Biała

Warszawa

Łódź

Częstochowa

Katowice
Gliwice

Rybnik
Kraków

Wałbrzych

Wrocław

Świdnica

Trutnov (CZ) 

Jastrzębie – Zdrój
Wadowice

Czechy
Powyższe trasy są orientacyjne, mogą ulec zmianie

Polska

*AUTOKAREM	NA	CHORWACKIE	WYSPY:
Przejazd	na	wyspy	jest	organizowana	do	najbliższego	miasta	
skąd	odpływa	prom	lub	odjeżdża	autobus.	Następnie	odbywa	się	
przeprawa	promem/transfer	autokarem/samochodem	osobowym/
taksówką	do	wybranego	miejsca	pobytu.	Transfer	na	wyspy	może	
być	organizowany	przez	lokalnego	przewoźnika,	więc	może	nastąpić	
wydłużenie	w	czasie	podróży.opłaty	bezpieczeństwa.
**AUTOKAREM	DO	CZARNOGÓRY:
Przejazdy	do	Czarnogóry	będą	realizowane	albo	do	miejscowości	
Gradac	lub	podobnej,	gdzie	nastąpi	przesiadka	do	transferu	jadącego	
do	Czarnogóry,	czasami	będzie	trzeba	poczekać	na	klientow	z	innych	
autokarów,	lub	bezpośrednio	do	Czargnogóry	w	zależności	od	ilości	
osób	wtedy	przejazd	odbywać	się	będzie	najczęściej	łączonym	
autokarem	z	klientami	Czeskimi	co	wiązać	się	będzie	ze	zbieraniem	
również	klientów	z	Czech.

|  AUTOKAREM NAD ADRIATYK
•			Wyjazdy	z	6	śląskich	miejscowości	(transfer	z	innych	
miejscowści	za	dopłatą	na	zapytanie	w	BPTF).

•			Wyjazdy	z:	Katowic,	Gliwic,	Rybnika,	Jastrzębia	Zdroju	
oraz	Cieszyna,	ponadto	wyjazdy	z	Wrocławia,	Bielska-
Białej,	Warszawy,	Łodzi,	Świdnicy,	Wałbrzycha,	Krakowa,	
Wadowic,	Częstochowy	(wyjazdy	z	Wrocławia,	Bielska-
Białej,	Warszawy,	Łodzi,	Świdnicy,	Wałbrzycha,	Krakowa,	
Wadowic	oraz	Częstochowy	mogą	być	realizowane	
zarówno	autokarem	jak	i	antenkami/transferami,	

wyjazdy	mogą	się	odbywać	z	przesiadkami	do	polskich	lub	
naszych	czeskich	autokarów.	Antenki/transfery	i	wyjazdy	
z	tych	miejscowości	będą	realizowane	przy	minimum	10	
osobach).

•	Wyjazdy	na	7,	14	nocy
•			Bezpieczne,	komfortowe,		
klimatyzowane	autokary	z	WC.

•	Opieka	pilota	na	wybranych	trasach.
•	Napoje	do	kupienia	na	pokładzie	autokaru.
•	Filmy	i	bajki	podczas	podróży
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|  DLA DZIECI
•  Program animacyjny

•  Tematyczne popołudniowe 
zabawy

•  Konkursy i Rodzinny 
Czwórbój

•  Wieczorne atrakcje: mini 
disco, dziecięcy karnawał

•  Sport – turniej piłki nożnej,  
tenis stołowy, rzutki

TROGIR (str. 12)
PROMAJNA (str. 16)
DRVENIK (str. 21)

KLUBY NEPTUNA
|  ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY 

|  DLA DOROSŁYCH
•  Poranna rozgrzewka, 

popołudniowy aquaerobik

•  Piłka i siatkówka plażowa 

•  Minigolf, tenis stołowy

•  Gry i zabawy rodzinne

•  Karaoke i wieczorki taneczne  

Bajeczne 
wakacje...!
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Zadar

Sv. Filip i Jakov
Biograd na Moru

Šibenik
Solaris

Primošten
Trogir Omiš Baška Voda

Promajna
Makarska
Tučepi

Drvenik
Gradac

Vodice

 

Duga Uvala

Rabac

Krk

Baška

Karlobag

Starigrad-Paklenica
Zaton

Njivice
Crikvenica

Novi Vinodolski
Plitvice

Rijeka

Zagreb

SŁOWENIA 

CHORWACJA

Krk

Cres Rab

Pag
Vir

Murter

Vis

Ugljan

Split

Brač
Hvar

Korčula

Lastovo Pelješac

Mljet

Dubrovnik

Lošinj

Umag
Novigrad
Poreč
Vrsar
Rovinj

Pula

Plaże idealne dla Was! 
Chorwackie plaże uznawane są za najpiękniejsze w Europie głównie 
z powodu krystalicznie czystej i błękitnej wody. Znajdziecie tutaj plaże 
żwirkowe i kamieniste, ale jeżeli lubicie plaże piaszczyste to również 
żaden problem.  
Punta Rata – znajduje się na liście 10 najpiękniejszych plaż na świecie. 
Znajdziecie ją w miejscowości Brela na Riwierze Makarskiej. Plaża jest 
żwirkowa. Zlatni rat – na liście chorwackich „naj“ znajduje się zdecydowanie 
na pierwszym miejscu. Plaża ta znajduje się na wyspie Brać. Jest bardzo 
popularna i na dobre miejsce musicie troszkę poczekać. Tučepi – Riwiera 
Makarska, w tej miejscowości znajdziecie najpiękniejsze plaże wzdłuż całego 
wybrzeża. Duce w pobliżu miejscowości Omis idealna plaża dla rodzin 
z dziećmi, łatwe zejście do morza i piasek. 

CHORWACJA
|  KRAJ PEŁEN MOŻLIWOŚCI 

Chorwacja już od dawna nie jest tylko ulubienicą 
rodzin z dziećmi. Jest to przede wszystkim kraj pełen 
unikatowych atrakcji zarówno dla wypoczywających 
jak i szukających przygód, uprawiających sport, 
wędkujących, nurkujących, jeżdżących na rowerach, 
kochających przyrodę i góry i wielu innych. Każdy 
znajdzie tutaj coś ciekawego!

Relaks i zabawa po drodze do Chorwacji 
Na trasę do Chorwacji możecie sobie uprzyjemnić zatrzymując się 
na noc w jednej z miejscowości znajdującej się po trasie do Waszego 
miejsca wypoczynku, a zarazem zwiedzić najpiękniejszy Park Narodowy 
w Chorwacji – Jeziora Plitvickie lub w jednej z miejscowości w Słowenii, 
gdzie możecie skorzystać ze źródeł termalnych i aquaparków. 

  
Więcej na 
www.vitkovicetours.pl 

Park Narodowy Jezior Plitvickich 
Hotele: Grabowac, Bellevue, 
Plitvice, Jezero
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POŁOŻENIE na skraju lasu sosnowe-
go, około 800 m od centrum miejscowo-
ści Novigrad.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, 
restauracja plażowa, aperitif bar, kan-
tor, sejf, sala TV, taras, Wi-Fi w lobby 
barze i w pokojach BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE mniejsze, klima-
tyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV-SAT, telefon, suszar-
ka do włosów, z możliwością dostawki. 
Podczas korzystania z dostawki pokoje 
stają się mniej przestronne.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny ba-
sen ze słodką wodą, basen dla dzieci, 
za opłatą: korty tenisowe, tenis stoło-
wy, minigolf, boisko do gier zespoło-
wych, siatkówka plażowa, możliwość 
wypożyczenia rowerów, aerobik, ani-
macje. W pobliżu znajduje się Aqu-
apark.
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki - 
w formie bufetu. W terminie do 17.5 
i od 15.9 do obiadokolacji BEZPŁAT-
NIE lokalne lane napoje: wino, piwo, 
lane napoje bezalkoholowe.
PLAŻA naturalnie żwirowa, kamie-
nista, około 100 m, odpowiednia dla 
dzieci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE za-
kwaterowanie możliwe od godzi-
ny 15:00, wymeldowanie do 10:00. 
Zwierzęta domowe nie są akcep-
towane. Parking za opłatą - oko-
ło 3 EUR / dzień - płatne na miej-
scu. Na zapytanie możliwy pobyt 
z psem (starszym niż 6 miesięcy) za 
opłatą około 15 EUR / dzień – płatne 
na miejscu. Miska z wodą, ciastecz-
ko powitalne, zawieszka do smyczy 
– w cenie.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 
posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obo-
wiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Tury-
styczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, 
późn. zm. 2).

Hotel Aminess Laguna

CHORWACJA –	Umag/Novigrad	

•  Wi-Fi BEZPŁATNE
•  Świetny wybór
•  Polecany dla rodzin  
    z dziećmi

 

  Pokoje dla 1-3 os.

  Wyżywienie: 2 posiłki

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0002L

Hotel Adriatic Guest House Plava Laguna 

POŁOŻENIE w spokojnej okolicy miej-
scowości Umag, ok. 1 km od centrum, 
tuż przy plaży.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restau-
racja, kawiarenka internetowa, Wi-Fi w 
lobby BEZPŁATNIE, sejf na recepcji, sa-
la konferencyjna, lobby bar z tarasem.
ZAKWATEROWANIEI mniejsze, kli-
matyzowane pokoje 2starsze, skrom-
nie urządzone pokoje 1,2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, niektóre z bal-
konem i możliwością dostawki.
SPORT I ROZRYWKA sporty wodne, 
korty tenisowe (za opłatą).
WYŻYWIENIE śniadania lub 2 posił-
ki - w formie bufetu. Do obiadokola-
cji lokalne napoje (piwo, wino, woda, 
sok) - BEZPŁATNIE.
PLAŻA ok. 50 m, kamienista, natu-
ralna, leżaki i parasole na plaży za 
opłatą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
sprzątanie pokoju i wymiana ręczni-
ków raz w tygodniu. Zakwaterowanie 
odpowiednie dla niewymagających 
Klientów. Parking za opłatą około 1 
EUR/dzień - płatny na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 
posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpie-
czenie na wypadek niewypłacalno-
ści, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wli-
czona jest obowiązkową dopłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. 
poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy zgodnie z usta-
wą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, 
późn. zm. 2).

• Spokojna okolica
• Blisko plaży
• Atrakcyjna cena

 

  Pokoje dla 1-3 os. 

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0001A
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CHORWACJA –	Porec	/Rabac

POŁOŻENIE kompleks hoteli Hedera, 
Mimosa-Lido Palace, Narcis, otoczony 
zielenią, około 500 m od centrum mia-
sta Rabac
WYPOSAŻENIE I USŁUGI rrestaura-
cja, aperitif bar, kantor, pizzeria, win-
da, Wi-Fi BEZPŁATNE, sklep z pamiąt-
kami, sklep, dancing na tarasie, parking 
BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE nowoczesne, 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, tele-
fon, suszarka do włosów, sejf, lodówka, 
niektóre z możliwością 1-2 dostawek 
(rozkładana sofa lub łóżko piętrowe). 
Dostawka odpowiednia dla 1 osoby do-
rosłej lub 2 dzieci do 18 lat.
SPORT I ROZRYWKA 2x wewnętrz-
ny basen (w hotelu Narcis / Hedera 
ze słodką wodą, w hotelu Mimosa-Li-
do Palace z wodą morską, nieczynny 
w 7 i 8 miesiącu), 4x basen zewnętrz-
ny ze słodką wodą, basen dla dzieci, fit-
ness, sauna, masaże, animacje dla dzie-
ci i dorosłych, korty tenisowe, minigolf, 
boisko do gier zespołowych, plac za-
baw, klub dla dzieci, sporty wodne.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Do obiado-
kolacji BEZPŁATNIE napoje: 2 dl wina lub piwa lub wody mineralnej lub soku. 
Usługi ALL INCLUSIVE (w terminie 4.06 - 3.09) - 3 posiłki w formie bufetu - śnia-
danie 7:00-10:00, obiad 12:30-14:00, popołudniowa przekąska 15:00-17:00 (ka-
wa, lody, sandwiche, mini pizza itp.), kolacja 18:30-21:00. W czasie serwowania 
obiadu, popołudniowej przekąski i kolacji nieograniczona konsumpcja lokalnych 
lanych napoi alkoholowych i bezalkoholowych (piwo, wino, woda, sok). Ponadto 
napoje w opcji All Inclusive serwowane są od 10:00 do 22:00.
PLAŻA żwirowa, naturalnie kamienista, około 100 m, odpowiednia dla dzieci, 
prysznice na plaży.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE Goście zakwaterowani w kompleksie hote-
li Narcis, Hedera, Mimosa/Lido Palace mogą korzystać z udogodnień wszystkich 
trzech hoteli. Pokoje 2(+0) mają 16m2, wyposażone są w pojedyncze łóżka (nie 
ma możliwości dołożenia łóżeczka dziecięcego), zorientowane na drogę i wzgó-
rze. Usługi ALL INCLUSIVE obejmują również: leżaki przy basenie BEZPŁATNIE, 
fitness, sauna - 1 godz. dziennie po wcześniejszym uzgodnieniu na recepcji.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki / ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z usta-
wą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

Hotel Narcis, Mimosa i Hedera

•  Polecane  
dla wymagających 

•  Pokoje rodzinne
•  Program animacyjny

 

 

  Pokoje dla 2-4 os..

  Wyżywienie: 2/3 posiłki/all 
inclusive

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0013M

POŁOŻENIE na półwyspie, wśród zieleni, 
około 5 km na południe od centrum miasta 
Poreć, w części Zielona Laguna.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzo-
wana restauracja, aperitif bar, bar przy ba-
senie, kantor, sejf na recepcji (za opłatą), 
sala TV, Wi-Fi na recepcji i w lobby barze 
BEZPŁATNIE, sala konferencyjna, kawia-
renka internetowa, sklep z pamiątkami, sa-
lon fryzjerski, winda, taras, przechowalnia 
rowerów, parking.
ZAKWATEROWANIE mniejsze pokoje 
1,2-osobowe (14 m2), prysznic/wanna, WC, 
łóżka pojedyncze lub łóżko francuskie, nie-
które z możliwością dostawki (dodatkowe 
łóżko powoduje, iż pokój jest mniej prze-
stronny! pokój jest odpowiedni dla mak-
symalnie 3 osób dorosłych lub 2 osób 
dorosłych i 2 dzieci). Pokój 2(+2) - dwa 
połączone ze sobą pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, balkon.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrz-
ny basen z morską wodą, “spray 
park” dla dzieci (basen ze zjeżdżalnią 
i efektami wodnymi, strefa dla dzieci 
z miejscem do opalania i placem za-
baw), korty tenisowe, tenis stołowy, 
minigolf, boisko do gier zespołowych, 
siatkówka plażowa, aerobik, zjeżdżal-
nia na plaży, program animacyjny dla 
dzieci i dorosłych, sporty wodne.
WYŻYWIENIE 2/3 posiłki w formie 
bufetu.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwiro-
wa, płyty betonowe, około 100 m, prysz-
nice na plaży.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE w 
pobliżu hala sportowa Intersport cen-
trum. Opłata za parking 1 EUR/dzień - płatne jednorazowo na recepcji.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania lub 2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomoco-
wy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

Hotel Delfin

•  Wśród zieleni

•  Pokoje rodzinne

•  Atrakcyjne zniżki

 

 Pokoje dla 1-4 os. 

  Wyżywienie: 2/3 posiłki

 
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0003D
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POŁOŻENIE hotel składa się z 2 bu-
dynków: ex. Beli Kamik I i ex. Beli Ka-
mik II, które są połączone korytarzem, 
położony wśród zieleni, około 600 m 
od centrum Njivice.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restaura-
cja, restauracja plażowa, aperitif bar, 
kawiarenka internetowa, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, kantor, sejf, sala TV, salon ko-
smetyczny i fryzjerski, taras, sala 
konferencyjna, winda, parking.
ZAKWATEROWANIE nowoczesne, 
klimatyzowane pokoje 2-osobo-
we, niektóre z możliwością dostawki. 
Bardziej przestronne 2-osobowe po-
koje J. SUITE, z możliwością 2 dosta-
wek dla 2 dzieci do 14 lat (rozkłada-
na sofa). Każdy pokój wyposażony w 
prysznic/wanna, WC, niektóre posia-
dają balkon, TV-SAT, telefon, suszar-
ka do włosów. W pokojach SUP do-
stępny jest minibar.
SPORT I ROZRYWKA w pobliżu: 
korty tenisowe, tenis stołowy, mini-
golf, plac zabaw, sporty wodne, cen-
trum sportowe, fitness, animacje dla 
dzieci, możliwość wypożyczenia ro-
werów.
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posił-
ki - w formie bufetu. Do obiadokola-
cji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje - 
piwo, wino, woda, sok.
PLAŻA naturalnie kamienista, żwiro-
wa, betonowe płyty, około 150 m, prysznice na plaży.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE dopełniające możliwy pobyt z psem (star-
szym niż 6 miesięcy) za opłatą około 15 EUR / dzień – płatne na miejscu. Mi-
ska z wodą, ciasteczko powitalne, zawieszka do smyczy – w cenie.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomoco-
wy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

POŁOŻENIE kompleks wyremonto-
wany w 2019 roku, w lasku sosnowym 
na wzgórzu, nad morzem, około 2,5 
km na północ od miasta Crikvenica, w 
pobliżu hotelu Omorika.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w Hote-
lu AD TURRES: recepcja, restauracja 
główna w hotelu, Wi-Fi, sejf na recep-
cji za opłatą, taras, parking BEZ-
PŁATNY.
ZAKWATEROWANIE odnowione, 
klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, tele-
fon, Wi-Fi, niektóre z możliwością do-
stawki.
SPORT I ROZRYWKA w komplek-
sie: zewnętrzny basen ze słodką wo-
dą (leżaki i parasole za opłatą), przy 
Hotelu Omorika: korty tenisowe, te-
nis stołowy, minigolf, sporty wodne, 
w pobliżu park linowy.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, w restauracji hotelowej. Do obiado-
kolacji BEZPŁATNIE lokalne lane napoje - piwo, wino, woda, sok.
PLAŻA żwirowa, około 400 m, odpowiednia dla dzieci, prysznice na plaży, 
dojście do plaży przez drogę.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1,4 EUR / os. / 
dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. 
poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

Hotel i pawilony Ad Turres

•  Napoje w cenie
•  Parking BEZPŁATNY
•   Atrakcyjna cena

 

  Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: 2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0024M, HR-0024R, 
HR-0024O, HR-0024Z

CHORWACJA –	Krk/Crikvenica

•  Wśród zieleni
•  Atrakcyjne zniżki
•  Spokojna okolica

 

  Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0020K

Hotel Aminess Magal ex Beli Kamik
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POŁOŻENIE pensjonat jest idealnym 
miejscem do spędzenia miłych rodzin-
nych wakacji, około 500 m od centrum 
Św. Filip i Jakov.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI prywatny 
parking BEZPŁATNY, w pobliżu: sklep, 
restauracja.
ZAKWATEROWANIE skromnie urzą-
dzone, klimatyzowane pokoje 2-oso-
bowe, niektóre z możliwością dostaw-
ki (odpowiednia dla dzieci do 14 lat), 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi- Fi 
BEZPŁATNE, lodówka, balkon. Pokój 
2(+2) - pokój 2-osobowy z możliwością 
dostawki i oddzielny pokój 1- osobowy. 
Na 2 piętrze znajduje się mały wspólny 
aneks kuchenny. 
SPORT I ROZRYWKA siatkówka pla-
żowa, sporty wodne zgodnie z lokal-
ną ofertą
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadania w 
formie bufetu, obiadokolacje wybór 
z menu.
PLAŻA żwirowa, płyty betonowe około 
150 m, odpowiednia dla dzieci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE zakwa-
terowanie odpowiednie dla mniej wy-
magających Klientów pragnących ci-
szy i spokoju. Opłata klimatyczna około 
1,35 EUR/os/dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w 
cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. 
poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fun-
dusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 
2).

CHORWACJA –	Vodice/Św.	Filip	i	Jakov	

Pensjonat Pikolo

•  Pokoje rodzinne
•  Blisko plaży
•  Lokalizacja  

odpowiednia dla  
rowerzystów

  Pokoje dla 2-4 os.

  Wyżywienie: 2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0199P 

POŁOŻENIE około 200m od centrum 
Srimy.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI parking 
BEZPŁATNY, restauracja, recepcja, 
w pobliżu; kantor, pizzeria, kawiar-
nia, sklep.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 2,3-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, TV SAT, mini lodówka, Wi-Fi, 
balkon lub taras. Studio 2+1 - jeden 
pokój z trzema łóżkami, prysznic/
wanna, WC, TV SAT, Wi-Fi, mini kuch-
nia, balkon. Pokój 3+2 - dwie sypial-
nie 2-osobowe (jedna z łóżkiem mał-
żeńskim, druga z łóżkiem piętrowym), 
dwie łazienki, TV SAT, mini lodówka, 
Wi-Fi, balkon.
SPORT I ROZRYWKA możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą, 
sporty wodne, w pobliżu możliwość 
wypożyczenia rowerów.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadanie w 
formie bufetu, obiadokolacje wybór 
z 3 menu.
PLAŻA żwirowa, około 150 m, odpo-
wiedni dla dzieci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opła-
ta klimatyczna około 1 EUR/os/dzień 
- płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów 
autokarowych i lotniczych w cenę wli-
czona jest obowiązkową dopłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. 
poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny 
Fundusz Pomocowy zgodnie z usta-
wą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, 
późn. zm. 2).

•  Spokojna okolica
•  Atrakcyjna cena
•  Świetny wybór

 Pokoje dla 2-5 os. 

  Wyżywienie: 2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0354M

Pensjonat MARIS 
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CHORWACJA –Omiś/Trogir

POŁOŻENIE popularny hotel typu pa-
wilonowego, pośród sosnowego la-
sku, około 1 km na południe od centrum 
Omiś, w pobliżu pięknych żwirowych 
plaż. Ze względu na idealne warunki do 
pływania i bliską odległość do centrum 
Omisa, Brzet jest popularnym miejscem 
na spędzenie letnich wakacji.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowa-
na restauracja, sejf, taras, Wi-Fi na re-
cepcji BEZPŁATNE, parking BEZPŁAT-
NY.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV, balkon, telefon, lodówka, su-
szarka do włosów, z możliwością do-
stawki.
SPORT I ROZRYWKA możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
WYŻYWIENIE 2/3 posiłki - śniadania 
w formie bufetu, serwowany obiad, 
kolacja wybór z 3 menu z bufetem sa-
łatkowym, nieograniczona konsump-
cja lokalnych lanych napoi w czasie 
podawania obiadu i kolacji BEZPŁAT-
NIE (wino, sok, woda) w restauracji 
głównej.
PLAŻA żwirowa, około 30 m, odpo-
wiednia dla dzieci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
klienci z dojazdem autokarowym 
wsiadają i wysiadają na magistra-
li około 350 m od hotelu (dotyczy to 
także autokarowego transferu klien-
tów z transportem lotniczym). Rozpoczęcie pobytu w środę jest możliwe tyl-
ko w przypadku rezerwacji z transportem autokarowym lub lotniczym. Pokoje 
2(+1) są w pierwszej kolejności zajmowane przez 3 osoby. Opłata klimatyczna 
około 1,4 EUR/os/dzień - płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2/3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów auto-
karowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystycz-
ny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz 
Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 
1842, późn. zm. 2). 
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapy-
tanie łóżeczko dziecięce za dodatkową opłatą około 2.5 EUR/dzień - płatne na 
miejscu.

Hotel Brzet

•  Napoje w cenie
•  Zniżki dla dzieci
•   Bezpośrednio przy 

pięknej plaży

 

  Pokoje dla 2-3 os. 

  Wyżywienie: 2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0048B

POŁOŻENIE ośrodek apartamentowy 
***/****, usytuowany na łagodnym 
wzniesieniu w malowniczej okolicy, 
wśród roślinności śródziemnomorskiej, 
niedaleko hotelu Medena, około 1 km 
od wioski rybackiej Seget - Donji i na 
zachód 4 km od miasta Trogir.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w komplek-
sie: restauracja, restauracja plażowa, 
aperitif bar, kantor, sejf, sala TV, ta-
ras, sklep.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
apartamenty STANDARD 3*: Apt 2+2 
ST PLUS - sypialnia 2-osobowa, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą (dla 2 osób), 
taras. Apt. 4+2 ST PLUS - dwie sypial-
nie 2-osobowe, pokój dzienny z roz-
kładaną sofą (dla 2 osób), balkon. Każ-
dy apartament wyposażony w aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-
-SAT, Wi-Fi, telefon. Nowo wyremonto-
wane apartamenty SUPERIOR 4*: Apt. 
2(+1) SUP - sypialnia 2-osobowa, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą (dla dziecka 
do 12 lat). Apt. 4(+1) SUP- dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z rozkłada-
ną sofą (dladziecka do 12 lat). Każdy apartament wyposażony w aneks kuchenny, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, balkon lub taras. Apartamenty ozna-
czone jako M są zorientowane w kierunku morza.
SPORT I ROZRYWKA korty tenisowe, tenis stołowy, siatkówka plażowa, mini-
golf, bilard, możliwość wypożyczenia rowerów, sporty wodne.
WYŻYWIENIE własne
PLAŻA żwirowo - kamienista, płyty betonowe, około 50-300 m, prysznice na 
plaży, leżaki i parasole na plaży za opłatą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE parking za opłatą 5 EUR/dzień. Opłata klima-
tyczna około 1,5 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Możliwość udziału w progra-
mie animacyjnym KLUBU NEPTUNA w pobliskim hotelu Medena, planowanym na 
termin od 1.7 do 26.8. 
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia 
kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 
i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 
2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Blisko pięknego 
miasta

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•  Program animacyjny

  Pokoje dla 2-6 os. 

  Wyżywienie: własne

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-00461

Apartamenty MEDENA 
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CHORWACJA –	Trogir

Hotel Medena

POŁOŻENIE usytuowany na łagodnym wzgórzu, otoczony śródziem-
nomorską roślinnością w Seget Donji, około 4 km na północ od Trogiru. 
Położenie hotelu zachęca do spacerów wzdłuż morza. Na wschód do za-
bytkowego miasta Trogir, wpisanego na Listę UNESCO oraz na zachód 
do miasta Seget Vranjica. Do Trogiru można także dotrzeć taksówką, 
która regularnie kursuje z plaży pod hotelem.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, restauracja plażowa, pizzeria, 
kawiarnia, aperitif bar, sala konferencyjna, kantor, sejf, sala TV, sklep 
z pamiątkami, taras, winda, parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, balkon, TV SAT, telefon, lodówka, sejf, suszarka do włosów, Wi-
-Fi, niektóre z możliwością dostawki dla dziecka do 12 lat. Pokój 2(+2) - 
pokój 2-osobowy z dostawką odpowiednią dla jednego dziecka do 12 lat 
i drugiego dziecka do 7 lat (rozkładana sofa 120x 190 cm) lub dla jednej 
osoby od 12 lat. W przypadku korzystania z dostawki przestrzeń w po-
koju zostanie zmniejszona. Skrzydło B - pokoje typu BM i PROMO znaj-
dują się na 3 lub 4 piętrze. Pokoje oznaczone STANDARD znajdują się 
na 1 i 2 piętrze i są wyposażone w nowsze meble. Pokoje PROMO - po-
koje w specjalnej cenie, mniejsze pokoje 2-osobowe (około 15 m2), od-
powiednie dla par, z łóżkiem małżeńskim 140x 200 cm.
Skrzydło A (część odnowiona) - pokoje SUPERIOR NEW - typ Supe-
rior New B znajduje się na 1.-3. piętrze z orientacją na park, typ Su-
perior New BM na 3.-8. piętrze z orientacja na stronę morską. Pokoje 
Superior są odnowione i odpowiadają kategorii 4*.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen, masaże, 6 kortów teniso-
wych, tenis stołowy, minigolf, bilard, boisko do gier zespołowych, plac 
zabaw, siatkówka plażowa, dziecięcy park na plaży (za opłatą), spor-
ty wodne zgodnie z lokalną ofertą. Możliwość udziału w opcjonal-
nym programie animacyjnym KLUBU NEPTUNA w terminie od 2.7. do 
27.8.2021.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, 
napoje dodatkowo płatne. ALL INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufetu, 
nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napojów (woda, sok, pi-
wo, wino) do obiadu i kolacji, popołudniowe przekąski, nieograniczona 
konsumpcja lokalnych lanych napojów ( woda, soki, piwo, wino, lokal-
ne napoje alkoholowe) w aperitif barze od 9.00 do 22.00 i przy base-
nie od 10.00 do 17.30.
PLAŻA żwirowa, częściowo betonowa, około 200 m, prysznice na 
plaży, dojście do plaży po schodach. Dojście na plaże przez ośrodek 
apartamentów Medena około 300 m, bez schodów.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1,4 EUR/
os./dzień - płatna na miejscu. Pokoje nieodnowione dla niewymaga-
jących Klientów. 
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/ ALL INCLUSIVE, ubezpiecze-
nie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•  Program animacyjny
•  Świetny wybór
•  Super cena

 

  Pokoje dla 2-4 os.

  Wyżywienie: 2 posiłki/ 
 all inclusive 

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0047M

pokoj typu NEW
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POŁOŻENIE w spokojnej części miej-
scowości Nemira, około 3 km od Omiś.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja 
z tarasem na parterze, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE, parking, w pobliżu: sklep.
ZAKWATEROWANIE skromnie urzą-
dzone, klimatyzowane apartamenty 
i studia, zorientowane na południową 
stronę. Apartamenty znajdują się na 1 
piętrze, w bocznej części budynku. Stu-
dio - pokój 2-osobowy, prysznic/wan-
na, WC, TV, wyposażony mały aneks 
kuchenny, lodówka, balkon, niektó-
re z możliwością dostawki (rozkłada-
na sofa). Apt. 4(+0) - dwie sypialnie 
2-osobowe, pokój dzienny, wyposa-
żony aneks kuchenny, prysznic/wan-
na, WC, TV, balkon.
SPORT I ROZRYWKA możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
WYŻYWIENIE 2 posiłki- śniadania w 
formie bufetu, obiadokolacje wybór 
z 3 menu, zupa, sałatka, deser.
PLAŻA żwirowa, około 300 m, dostęp 
do plaży po stromych schodach.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
apartamenty wyposażone w starsze 
meble - zakwaterowanie odpowiednie 
dla niewymagających Klientów. Wy-
miana małych ręczników 1x w tygo-
dniu, w pokojach nie ma dużych ręcz-
ników. Sprzątanie w trakcie pobytu 
Klienci przeprowadzają sami. Zakwa-
terowanie nie jest odpowiednie dla 
osób o ograniczonej sprawności ru-
chowej. Zwierzęta domowe nie są akceptowane.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przy-
padku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiąz-
kową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

POŁOŻENIE villa położona na wzgórzu 
w miejscowości Nemira, około  
4 km na południe od Omiś.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI Wi-Fi BEZ-
PŁATNE, w pobliżu: restauracje, sklep.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowa-
ne apartamenty: Apt. A4(+0) - sypial-
nia 2-osobowa, pokój dzienny z rozkła-
daną sofą dla 2 osób. Apt. A5(+0) i Apt. 
B5(+0) - jedna sypialnia 3-osobowa, po-
kój dzienny z rozkładaną sofą dla  
2 osób. Każdy apartament wyposażo-
ny w aneks kuchenny, prysznic/wan-
na, WC, TV, taras. Apt A5(+0) - jest 
bardziej przestronny, z bezpośrednim 
widokiem na morze. Do dyspozycji 
jest wspólny kamienny grill na tarasie 
i BEZPŁATNY parking, około  
100 m od villi.
SPORT I ROZRYWKA możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
WYŻYWIENIE własne, z możliwością 
dokupienia na miejscu wyżywienia a’la 
carte w pobliskiej restauracji, oddalo-
nej około 100 m.
PLAŻA żwirowa, około 100 m odpo-
wiednia dla dzieci, dostęp do plaży po 
schodach.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE moż-
liwość wynajęcia całej villi dla maksy-
malnie 24 osób- informacje w BPTF 
(część villi zajmuje właściciel). Klien-
ci z dojazdem autokarowym wysiada-
ją i wsiadają sami na głównej drodze 
(magistrali), w odległości około 300 
m. Zakwaterowanie nie jest odpo-
wiednie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia 
kuchni, pościel 1x na tydzień, sprzątanie końcowe, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

Apartamenty Nevera Villa Ina

CHORWACJA –	Nemira

•  Pokoje rodzinne
•  Atrakcyjne zniżki
•  Spokojna okolica

 

 Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: 2 posiłki 

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0048N

•  Blisko plaży
• Rodzinna atmosfera
• Świetna cena

 

  Pokoje dla 1–5 os. 

  Wyżywienie: własne

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-00491



14 Rezerwujcie:   33 47 28 008 | www.vitkovicetours.pl  

CHORWACJA –	Baśka	Voda

POŁOŻENIE apartamentowiec znajduje 
się ok. 50m od centrum Baśka Voda, w nie-
wielkiej odległości od promenady.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI parking, w po-
bliżu - restauracja, bankomat, poczta, 
sklep.
ZAKWATEROWANIE Pokój 2(+1) B - kli-
matyzowane pokoje 2-osobowe z prysz-
nicem i WC, TV SAT, Wi-Fi, z możliwością 
dostawki, balkon. Klimatyzowane aparta-
menty - Studio 2(+0) B i 2(+1) B - jeden 
pokój z 2 łóżkami, z możliwością dostawki, 
z balkonem. Apt. 2+2 B - sypialnia dwu-
osobowa, pokój dzienny z rozkładaną so-
fą dla maksymalnie 2 osób, balkon. Każdy 
apartament/studio wyposażony w aneks 
kuchenny, prysznic i WC, TV SAT, Wi-Fi - 
BEZPŁATNE.
SPORT I ROZRYWKA sporty wodne, wy-
pożyczalnia rowerów, skuterów i samo-
chodów. Za opłatą możliwość korzystania 
z krytego basenu, sauny i masaży w Grand 
Hotel Slavia (ok. 250m).
WYŻYWIENIE Pokoje: 2 posiłki - śniada-
nie w formie bufetu, obiadokolacja do wy-
boru z 2 menu + 2 dcl piwa, wina lub soku, 
w restauracji aparthotelu PALAC. Aparta-
menty/studia: własne, z możliwością wy-
kupienia obiadokolacji w restauracji apar-
thotelu PALAC (śniadanie w formie bufetu, 
obiadokolacja do wyboru z 2 menu + 2 dcl 
piwa, wina lub soku).
PLAŻA żwirkowa, ok. 80m, odpowiednia 
dla dzieci, serwis plażowy i prysznice na 
plaży - za opłatą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE Klienci 
z transportem autobusowym będą wysadzani na przystanku w miejscowości Baška Vo-
da przy rondzie, ok. 50 m od agencji partnerskiej, gdzie następnie się zgłoszą.
CENA ZAWIERA pokoje: zakwaterowanie, 2 posiłki na wybraną ilość nocy, opłata kli-
matyczna. Apartamenty/studia: zakwaterowanie na wybraną ilość nocy, zużycie wody 
i energii, korzystanie z wyposażenia kuchennego, zmiana pościeli 1x w tygodniu, sprzą-
tanie końcowe, opłata klimatyczna. Ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obo-
wiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotni-
czych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Blisko plaży
•  Atrakcyjna cena
• Wi-Fi BEZPŁATNE

ě

 Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: własne/ 
2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-005535

Villa Tomislav 

POŁOŻENIE odnowione dwupiętro-
we bungalowy, położone pośród zieleni, 
w świetnej lokalizacji - około 500 m od 
centrum miejscowości Baśka Voda.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzo-
wana restauracja, kantor, sejf (za opłatą 
ok. 7 HRK / dzień), snack bar, sala konfe-
rencyjna, parking na pobliskim parkingu 
BEZPŁATNIE. 
ZAKWATEROWANIE wyremontowane 
klimatyzowane bungalowy - typ SUITE 
B 2(+2) Standard - sypialnia 2-osobo-
wa, pokój dzienny z rozkładaną sofą (dla 
1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do 15 lat), 
dwie łazienki z WC, TV-SAT, Wi-Fi, balkon 
(pokój znajduje się na piętrze). W poko-
ju dziennym - płyta indukcyjna, blat ro-
boczy, czajnik, mini lodówka, naczynia 
i sztućce, kuchnia bez zlewu.Typ SU-
ITE 4(+0) COMFORT - 2-osobowa sy-
pialnia z łóżkiem małżeńskim, sypial-
nia z oddzielnymi łóżkami, prysznic/
wanna, WC, pokój dzienny z wyposa-
żoną mini kuchnią (płyta indukcyjna, 
lodówka, czajnik), TV SAT, Wi-Fi, z bal-
konem lub tarasem.
SPORT I ROZRYWKA plac zabaw, sa-
la gier wewnątrz, w pobliżu - korty te-
nisowe, boisko do gry w piłkę, minigolf, 
sporty wodne.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bu-
fetu. Do obiadokolacji BEZPŁATNIE lo-
kalne napoje bezalkoholowe (woda, 
sok), kawa, herbata.
PLAŻA żwirkowa, ok. 50-100 m, od-
powiednia dla dzieci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE par-
kowanie na pobliskim parkingu - BEZ-
PŁATNIE. Opłata klimatyczna około 
1,35 EUR / os. - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z usta-
wą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgod-
nie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Wśród zieleni
•  Polecany dla rodzin  

z dziećmi
•  Świetny wybór

 

  Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: 2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0360U

Family Resort URANIA 
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POŁOŻENIE w piniowym lasku pod gór-
skim masywem Biokovo.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, 
kawiarnia, sklep, sejf, sala TV, sala  kon-
ferencyjna, kantor, parking, Wi-Fi na re-
cepcji.
ZAKWATEROWANIE HOTEL: odnowione 
pokoje 2-osobowe (około 14 m2), prysz-
nic/wanna, WC, Wi-Fi, balkon, z możli-
wością dostawki (3 łóżko). Łazienki nie 
są odnowione. Pokój 4(+2) - dwa pokoje 
2-osobowe połączone drzwiami, każdy 
z 1 dostawką. W pokojach nie ma klima-
tyzacji oraz TV-SAT. Pokój Economy - 
mniejszy pokój - około 12 m2. BUDYNEK 
BOCZNY: budynek boczny - odnowione 
pokoje 2-3-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, balkon, niektóre z możliwością 
dostawki. W pokojach nie ma klimaty-
zacji oraz TV-SAT.
SPORT I ROZRYWKA boisko do peta-
nque, możliwość wypożyczenia rowe-
rów, kilka boisk do gier zespołowych.
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki + w 
formie bufetu w restauracji hotelowej, 
do obiadokolacji nieograniczona kon-
sumpcja lokalnych lanych napojów (pi-
wo, wino, woda, sok). 
PLAŻA długa żwirowa, płyty betono-
we, około 70 m, odpowiednia dla dzie-
ci, prysznice na plaży.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE za-
kwaterowanie odpowiednie dla niewy-
magających klientów. Opłata klima-
tyczna ok. 1,5 EUR/os./dzień i opłata 
rejestracyjna ok. 3 EUR/os./pobyt - 
płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/ 2 
posiłki+, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP.W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w 
cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Po-
mocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Na zapyta-
nie możliwy pobyt z psem za dodatkową opłata około 10 EUR/dzień - płatne na 
miejscu.

CHORWACJA –	Baško	Polje/Brela

• Spokojna okolica
•  Atrakcyjna cena
•  Świetny wybór

  Pokoje dla 2-6 os

  Wyżywienie: śniadania/2 
posiłki

HR-0089D                     HR-0089A

Hotel i Budynek Boczny Alem

POŁOŻENIE nowoczesny hotel, oto-
czony laskiem sosnowym, około 600 
m od centrum miasta, nad brzegiem 
morza, przy pięknej żwirowej plaży.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restaura-
cja, restauracja plażowa, aperitif bar, 
kantor, sala TV, taras, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE, winda, parking za opłatą.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 1,2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁAT-
NE, telefon, sejf, suszarka do wło-
sów, minibar. Pokoje oznaczone SU 
z możliwością dostawki. Typ 2(+3) 
FAMILY - 2 pokoje 2-osobowe (je-
den z łóżkiem francuskim 140 x 200 
cm) połączone drzwiami i rozkłada-
ną sofą w każdym pokoju - maksy-
malnie dla 3 osób dorosłych i dziec-
ka lub 2 osób dorosłych i 3 dzieci.
SPORT I ROZRYWKA fitness, sau-
na, masaże, solarium, animacje. W 
pobliżu korty tenisowe, minigolf, te-
nis stołowy oraz wypożyczalnia ro-
werów. 
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki - 
w formie bufetu. 
PLAŻA z drobnego żwirku w cieniu 
sosen, około 50 m, dojście na plażę 
po schodach, prysznice na plaży.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
parking przy hotelu za opłatą około 
3 EUR/dzień - płatny na recepcji.
CENA ZAWIERA nocleg, śnia-
danie/2 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 
187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Wśród zieleni
•  Piękna okolica
• Blisko plaży

 

  Pokoje dla 2-5 os. 

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0052R

Hotel Bluesun Marina 
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CHORWACJA –	Promajna

Pawilon Dukić A , Dukić B , Dukić C

POŁOŻENIE znajdują się w miejscowości Promajna około 3 km na 
południe od miejscowości Baśka Voda, w odległości około 1,5 km od 
Baśko Polje i około 7 km na północ od miasta Makarska. Promajna 
jest idealnym miejscem do spędzenia przyjemnego urlopu. Lokali-
zacja pawilonów jest idealna na spacery wzdłuż wybrzeża do wyżej 
wymienionych ośrodków turystycznych. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu: klika restauracji, bary na pla-
ży, sklepy. 
ZAKWATEROWANIE ZAKWATEROWANIE DUKIĆ A: mniejsze poko-
je 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, lodówka, TV i balkon. Niektóre 
pokoje wyposażone są w klimatyzację. Pokoje nie posiadają anek-
su kuchennego. DUKIĆ B: bardziej przestronne, klimatyzowane po-
koje 2-osobowe, prysznic/wanna, WC, lodówka, TV, balkon, z moż-
liwością dostawki (łóżko turystyczne, odpowiednie dla dzieci do 
12 lat ) bez aneksu kuchennego, z orientacją na góry Biokovo.  Kli-
matyzowane apartamenty pawilonu Dukić B: Apt. 2+2 B- sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z rozkładaną sofą dla 2 osób. Apt. 5(+2) 
-  sypialnia 2-osobowa, sypialnia 3-osobowa, pokój dzienny z moż-
liwością dwóch dostawek (rozkładana sofa). Każdy apartament wy-
posażony w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV, balkon lub ta-
ras. Apt. A5(+2) - bardziej przestronny apartament zorientowany 
na stronę morską.  Apt. B5(+2) - apartament zorientowany na gó-
ry Biokovo. DUKIĆ C: klimatyzowane, częściowo odnowione aparta-
menty: Studio A2(+0)B - z balkonem, Studio B2(+0) - bez balkonu 
- pokój 2-osobowy z wyposażonym aneksem kuchennym, prysz-
nic/wanna, WC, TV. Apt. 2+1(+1) i Apt. 2+2 - pokój 2-osobowy, pokój 
dzienny z rozkładaną sofą (odpowiednia dla 2 dzieci), wyposażony 
aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV. Apt 2+1(+1) T - znajduje 
się na parterze, skierowany na stronę północną, pokój dzienny jest 
bez okna, brak wyposażenia na tarasie – możliwość zakwaterowania 
3 osób. Apt. 2+2 T znajduje się także na parterze ale ma taras z wy-
posażeniem. Apt. 2+2 B i Apt. 2+2 B EXTRA znajdują się na 1 i 2 piętrze, balkon. Apt. 2+2 B EXTRA ma naj-
większy balkon z pięknym widokiem na morze.
SPORT I ROZRYWKA możliwość wypożyczenia skuterów i rowerów, parasailing, możliwość wypożyczenia 
rowerów wodnych, itp. W pobliżu wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych.
WYŻYWIENIE własne, śniadania, 2/3 posiłki. 2 posiłki - śniadania w formie bufetu, obiadokolacja wybór z 3 
menu. Do obiadokolacji BEZPŁATNE 2 dl piwa lub wina lub soku lub wody mineralnej. 3 posiłki - obiady wy-
bór z 3 menu z napojem. Posiłki serwowane są w restauracji “Riva”, która znajduje się tuż pod pawilonem 
Dukić C na plaży. 
PLAŻA żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 150 m; na plaży do dyspozycji są prysznice, kabiny, WC, leża-
ki - za opłatą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE sprzątanie w czasie pobytu Klienci przeprowadzają sami. Po przyjeździe na 
miejsce klienci zgłaszają się u rezydenta w Pawilonie Dukić A, pawilony Dukić nie mają recepcji. 
CENA ZAWIERA nocleg, własne/śniadania/2/3 posiłki, opłatę klimatyczną, ubezpieczenie na wypadek nie-
wypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotni-
czych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, 
poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Polecane dla rodzin  
z dziećmi

•  Animacje Klubu  
Neptuna

•  Popularny kompleks
•  Atrakcyjne ceny

  Pokoje dla 2-3 os. + dziecko  
do 3 lat bez łóżka

  Apartamenty dla 4-7 os. + 
dziecko do 3 lat bez łóżka

  Wyżywienie: własne, 
śniadania, 2/3 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0101B
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CHORWACJA –	Makarska

Rivijera Sunny Resort by Valamar

POŁOŻENIE składa się z 9 pawilonów, które znajdują się na skra-
ju miasteczka Makarska, pośród zieleni i przy najpiękniejszych pla-
żach, około 2 km od historycznego centrum.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI klimatyzowana restauracja, kantor, sejf, 
bar, sala TV, salon fryzjerski, kawiarenka internetowa, dancing na 
tarasie, parking.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, telefon, lodówka, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNIE, niektóre 
pokoje z balkonem. Pokój 2(+1) - pokój 3-osobowy bez balkonu. Po-
kój 2(+2) - dwa pokoje 2-osobowe, nieoddzielone drzwiami. Pokoje 
nie mają bezpośredniego widoku na morze z powodu bujnej roślin-
ności śródziemnomorskiej.
SPORT I ROZRYWKA betonowe korty tenisowe, tenis stołowy, mi-
nigolf, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, sporty wodne. 
WYŻYWIENIE 2 posiłki: śniadania w formie bufetu, obiadokolacje - 
dania główne wybór z 4 menu, bufet z przystawkami, zupami, sałat-
kami i deserami. All Inclusive Light: śniadania w formie bufetu, obia-
dy i kolacje - dania główne wybór z 4 menu, bufet z przystawkami, 
zupami, sałatkami i deserami, do obiadu i kolacji w wersji All Inclusi-
ve light BEZPŁATNIE nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych 
napoi: piwo, wino, woda, lokalne napoje gazowane, w porze obia-
du i kolacji.
PLAŻA żwirowa, około 50-200 m, odpowiednia dla dzieci, pryszni-
ce na plaży za opłatą.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/All Inclusive Light, opłatę klima-
tyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Tury-
styczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 
187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Polecane dla rodzin z 
dziećmi

•  Przy pięknej plaży
•  Popularny objekt
•  Dobra lokalizacja

 

  Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: 2 posiłki / All 
inclusive light

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0060R
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CHORWACJA –	Makarska/Tučepi

Hotel Bluesun Neptun i B.B. Maslinik

POŁOŻENIE otoczony zielenią, tuż 
przy plaży, około 700 m od centrum 
miasta Tucepi.
POSAŻENIE I USŁUGI restauracja, 
snack bar, aperitif bar, kantor, sejf, Wi-
Fi na recepcji BEZPŁATNIE, sala TV, 
dancing na tarasie, winda, parking za 
opłatą.
ZAKWATEROWANIE HOTEL: nowo-
czesne, odnowione klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, su-
szarka do włosów, niektóre z możliwo-
ścią dostawki. Pokoje 2+2 BM-SUITE 
- dwie sypialnie 2-osobowe, zoriento-
wane na stronę morską. 
BUDYNEK BOCZNY: nowoczesne, 
odnowione klimatyzowane pokoje 
2-osobowe, prysznic/wanna, WC, 
balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, 
suszarka do włosów. Pokoje 2(+3) 
FAMILY- dwie 2-osobowe sypialnie 
z możliwością dostawki.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny 
basen, basen dla dzieci, korty 
tenisowe, fitness, tenis stołowy, 
boisko do gier zespołowych, plac 
zabaw, sporty wodne.
WYŻYWIENIE usługi ALL INCLUSIVE - pełne wyżywienie w formie bufetu, 
późniejsze śniadania, popołudniowa przekąska, popołudniowa herbata, nocna 
przekąska, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe od 10:00 do 24:00 w 
restauracji i w barze przy basenie.
PLAŻA żwirowa, około 30 m, prysznice na plaży, leżaki i parasole za opłatą 
około 50 HRK/komplet/dzień. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE usługi ALL INCLUSIVE obejmują możliwość 
korzystania z kortów tenisowych - po wcześniejszym uzgodnieniu na 
recepcji, tenis stołowy, możliwość wypożyczenia rowerów, animacje dla 
dzieci i dorosłych, klub dla dzieci, klub Juniora, aerobik i gimnastykę wodną, 
siatkówkę plażową, 5x w tygodniu wieczorki taneczne z muzyką na żywo, 
sejf na recepcji, możliwość korzystania z wewnętrznego basenu Hotelu Alga. 
Parking przy hotelu za opłatą około 3 EUR za pojazd za dobę - płatna w 
recepcji.
CENA ZAWIERA nocleg, usługi ALL INCLUSIVE, opłatę klimatyczną, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Polecany dla rodzin  
z dziećmi

•  Wśród zieleni
•  Polecany dla rodzin z 

dziećmi

 

 

  Pokoje dla 2–5 os.

  Wyżywienie: All inclusive 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR – 0064U, HR – 
0064N

POŁOŻENIE apartamenty 
znajdują się ok. 500 m od centrum 
miejscowości Makarska, w pobliżu 
hotelu Biokovka.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI parking 
na dwa samochody, w pobliżu - 
restauracje, kawiarnie, apteka, bank, 
poczta.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
apartamenty 4-osobowe - sypialnia 
dwuosobowa i pokój dzienny z dwoma 
dostawkami (w apartamencie More 
istnieje możliwość dostawki dla 
piątej osoby), każdy apartament 
wyposażony jest w aneks kuchenny, 
prysznic i WC, TV SAT, WI-FI , balkon. 
Apartamenty More i Maslina znajdują 
się na parterze, apartamenty Lavanda 
i Ružmarin znajdują się na 1. piętrze.
SPORT I ROZRYWKA zgodnie 
z lokalną ofertą. W pobliżu możliwość 
wypożyczenia skuterów, rowerów, 
sprzętu wodnego.
WYŻYWIENIE własne.
PLAŻA żwirowa, ok. 70 m, 
odpowiednia dla dzieci. Na plaży 
prysznice, możliwość wypożyczenia 
leżaków i parasoli.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
willa posiada parking tylko na dwa 
samochody (rezerwacja nie jest 
możliwa), dodatkowy parking jest 
możliwy za opłatą na sąsiedniej 
ulicy. W przypadku transportu 
autobusowego wyjście i wejście na 
pokład znajduje się w hotelu Biokovka 
(ok. 150 m od Villi Urlić).
CENA ZAWIERA zakwaterowanie, 
zużycie wody i energii, korzystanie 
z wyposażenia kuchennego, 
sprzątanie końcowe, cotygodniowa 
zmiana pościeli, opłata klimatyczna, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona 
jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Pokoje rodzinne
•  Atrakcyjna cena
•  Świetny wybór

 Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: śniadania/ 
2 posiłki

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-028443

Apartamenty Urlić 
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Hotel Bluesun Alga  

POŁOŻENIE nowoczesny hotel Blu-
esun Alga i hotel Bluesun Kastelet 
tworzą jeden kompleks usytuowany 
bezpośrednio przy nadmorskiej pro-
menadzie i pięknej żwirowo - kamie-
nistej plaży, około 400 m od cen-
trum miasta Tucepi.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restau-
racja, restauracja plażowa, aperitif 
bar, kawiarnia i cukiernia, pizzeria, 
kantor, sejf, winda, Wi-Fi, sala kon-
ferencyjna, salon fryzjerski i kosme-
tyczny, kawiarenka internetowa, ta-
ras, parking.
ZAKWATEROWANIE przestronne 
klimatyzowane pokoje 1,2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, telefon, minibar, sejf, 
suszarka do włosów, balkon. Pokój 
2(+2) - bardziej przestronny pokój 
2-osobowy z możliwością 2 dosta-
wek (rozkładana sofa). Pokój ECO- 
bez balkonu.
SPORT I ROZRYWKA wewnętrz-
ny basen, zewnętrzny baseny + ba-
sen dla dzieci, centrum wellness - 
fitness, solarium, sauna, masaże, jacuzzi, w pobliżu: korty tenisowe, tenis 
stołowy, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, aerobik, animacje, spor-
ty wodne.
WYŻYWIENIE śniadania, 2 posiłki lub 3 posiłki - w formie bufetu. 3 posiłki 
+ - napoje do posiłków BEZPŁATNIE: woda mineralna, gazowanie i niegazo-
wane lemoniady, sok, kawa, herbata podawane w następujących godzinach: 
7:00-10:00, 12:00-14:00, 19:00-21:00. Domowe białe i czerwone wino oraz 
piwo: 12:00-14:00 oraz 19:00 -21:00. W ramach mini klubu dla dzieci napoje 
gazowane i niegazowane: 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00 i lody 17:00-18:00. 
Wymienione usługi odbywają się wyłącznie w restauracji hotelowej. Napoje 
w aperitif barze i przy basenie za opłatą.
PLAŻA żwirowa, około 50 m, prysznice na plaży.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE parking przy hotelu za opłatą około 3 EUR 
za pojazd za dobę - płatne w recepcji.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2/3 posiłki z napojami, opłatę klima-
tyczną, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych 
w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwa-
rancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystycz-
ny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, 
późn. zm. 2).).

CHORWACJA –	Tučepi

•  Polecamy dla wyma-
gających

•   Program animacyjny
•  Blisko plaży

     

 

  Pokoje dla 2 – 5 os. 

  Wyżywienie: śniadania / 
2/3 posiłki 

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR – 0064A, HR – 
0064K

POŁOŻENIE 2 minuty spacerem od 
jednej z najdłuższych plaż żwirowych 
nad Adriatykiem, w pobliżu centrum 
popularnego kurortu Tučepi.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI grill, 
parking BEZPŁATNY, w pobliżu: 
restauracje, sklepy, kawiarnie.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowany 
apartament 2+2(+1) B - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla 2 osób, 
z możliwością dostawki dla dziecka do 
12 lat, wyposażony aneks kuchenny 
(zmywarka, mikrofalówka), prysznic, 
WC, TV SAT, Wi-Fi, balkon.
SPORT I ROZRYWKA możliwości 
sportowe zgodnie z lokalną ofertą
WYŻYWIENIE własne.
PLAŻA żwirowa, około 250 m, 
odpowiednia dla dzieci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
opłata klimatyczna około 1,5 EUR/os./
dzień - płatna na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie 
wody i energii, korzystanie 
z wyposażenia kuchni, sprzątanie 
końcowe, pościel 1x tydzień, 
ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe 
ubezpieczenie KL i NNW+CP. W 
przypadku wyjazdów autokarowych 
i lotniczych w cenę wliczona jest 
obowiązkową dopłata na Fundusz 
Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2016 r poz. 187 i 1334).

•  Pokoje rodzinne
•  Super cena
•  Świetny wybór

  Pokoje dla 2-5 os. 

  Wyżywienie: własne

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-028441

Apartamenty Nada 
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CHORWACJA –Zivogosce/Trpanj

POŁOŻENIE Apartamenty Porat 
znajdują się w spokojnym kurorcie Ži-
vogošće na Riwierze Makarskiej. Dom 
znajduje się około 200m od centrum. 
Polecamy go klientom, którzy prefe-
rują wysokiej jakości zakwaterowanie 
w apartamentach w spokojniejszym 
otoczeniu.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu 
- restauracje, sklepy, kawiarnie, pocz-
ta, pizzeria. Parking przy willi - BEZ-
PŁATNY.
ZAKWATEROWANIE nowo umeblo-
wane, nowoczesne i bardzo komforto-
we, klimatyzowane apartamenty i stu-
dia. Studio 2+1 - jeden pokój z łóżkiem 
małżeńskim, pojedynczym łóżkiem 
i kuchnią. Apartament 2+2 - sypial-
nia z łóżkiem małżeńskim, salon z roz-
kładaną sofą (odpowiednia dla dwójki 
dzieci do 12 lat lub jednej osoby doro-
słej i jednego dziecka do 12 lat) oraz 
aneks kuchenny (mikrofalówka, czajnik). Każde apartamenty i studia wyposa-
żone są w prysznic, WC, TV SAT, Wi-Fi BEZPŁATNIE, balkon z orientacją na stro-
nę morską.
SPORT I ROZRYWKA zgodnie z lokalną ofertą.
WYŻYWIENIE własne.
PLAŻA żwirowa, naturalnie kamienista, ok. 150m, odpowiednia dla dzieci.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE klienci z transportem autokarowym wysia-
dają i wsiadają przy hotelu TUI Adriatic Beach (ok. 600m) - zapewniamy trans-
fer bagażu.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposaże-
nia kuchni, pościel 1x tydzień, opłatę klimatyczną, sprzątanie końcowe, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Pokoje rodzinne
•  Atrakcyjne zniżki
•  Świetny wybór

 Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: własne

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-03681

Apartamenty Porat 

POŁOŻENIE  pensjonat w pięknej i 
spokojnej miejscowości Trpanj na pół-
wyspie Peljesac, z pięknymi plażami.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu 
restauracje, sklep, kantor, bankomat, 
poczta. Pralnia i suszarnia za opła-
tą. Parking BEZPŁATNY, Wi-Fi BEZ-
PŁATNE.
ZAKWATEROWANIE  klimatyzowa-
ne pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, wyposa-
żone w prysznic/wanna, WC, TV, Wi-Fi, 
niektóre z balkonem. Typ 2+2 - po-
kój z czterema łóżkami dla 2 osób do-
rosłych i 2 dzieci do 12 lat. Typ 4(+0) 
- dwa pokoje 2-osobowe, ze wspólna 
łazienką (prysznic/wanna i WC). Poko-
je bez balkonu mają dodatkowo ma-
łą lodówkę i taras. Pokoje z balkonem 
mają do dyspozycji jedną wspólną lo-
dówkę na piętrze. Wszystkie pokoje 
mają możliwość korzystania z kuchni 
z wyposażeniem (mikrofalówka, czaj-
nik, naczynia. 
SPORT I ROZRYWKA zgodnie z ofer-
tą lokalną.
WYŻYWIENIE  śniadania w formie 
bufetu.
PLAŻA  żwirowa, ok. 150 m.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE  
zwierzęta domowe nie są akcepto-
wane.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadanie, 
ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w cenę 
wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 
187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 
2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Nowość w Travel 
Family

•  Idealny dla rodzin  
z dziećmi

•  Atrakcyjna cena

  Pokoje dla 2-4 os. 

  Wyżywienie: śniadania

  
Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HR-0372A

Pensjonat Antunović
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CHORWACJA –	Drvenik

Holiday Resort Antonija 

POŁOŻENIE nowoczesny, rodzinny resort położony w ośrodku wy-
poczynkowym Gornja Vala, w spokojnej części miasta Drvenik. Resort 
składa się z głównego budynku Antonija, w którym mieści się recep-
cja i restauracja, oraz z budynków bocznych Oliva i Triton, oddalonych 
o około 10 metrów. W mieście powstała nowa ścieżka rowerowa łączą-
ca Drvenik z Gradacem o długości 27 km. Prom na wyspę Hvar znaj-
duje się około 1 km od resortu.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, Wi-Fi BEZPŁATNE, bar, taras, 
winda w budynkach Antonija i Oliva (w Antoniji dojeżdża do przed-
ostatniego piętra, na poddasze prowadzą schody), parking za opłatą 
(około 35 HRK/auto/dzień), w pobliżu sklep.
ZAKWATEROWANIE ANTONIJA: klimatyzowane pokoje 2-osobowe, 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, minibar, suszarka do włosów, sejf, nie-
które z możliwością dostawki. Typ B2(+0) - mniejszy pokój na podda-
szu z francuskim łóżkiem, bez balkonu. Typ A2(+0) - pokoje bez bal-
konu. Typ 2(+1) BM - balkon, boczny widok na morze. Typ 2(+1) BM 
-SW - balkon, bezpośredni widok na morze. Typ 3(+1) FAMILY - prze-
stronny pokój 2-osobowy z rozkładaną sofą (150x196 cm), balkon 
z orientacją na stronę morską (boczny widok). Typ 3(+1) SUITE - po-
kój na poddaszu bez balkonu - pokój 2-osobowy, pokój z 2 rozkłada-
nymi fotelami odpowiednimi dla 2 dzieci do 12 lat. OLIVA: klimatyzo-
wane pokoje 2,3-osobowe z nowoczesnym wyposażeniem, prysznic/
wanna, WC, niektóre z balkonem, TV-SAT, minibar, suszarka do wło-
sów, sejf, z możliwością dostawki. Pokój 2(+0)M-SW (na najwyższym 
piętrze) - ma balkon francuski z bezpośrednim widokiem na morze. 
Pokoje w budynku bocznym są bardzie przestronne niż pokoje w ho-
telu. TRITON: nowoczesne, komfortowo wyposażone, klimatyzowane 
apartamenty, Studio 2(+0) BM - pokój 2-osobowy. Studio 3(+0) BM 
- pokój 3- osobowy. Studio 3(+1) B - pokój 3-osobowy z możliwością dostawki. Apt. 2+2 BM i Apt. 2+2(+1) BM 
- sypialnia 2-osobowa, pokój dzienny z 2 łóżkami, niektóre apartamenty z możliwością dostawki. Apt. 4(+0) 
B - dwie sypialnie 2-osobowe. Apt. 5(+0) BM- dwie sypialnie 2-osobowe, pokój dzienny z łóżkiem. Wszystkie 
studia/apartamenty wyposażone w aneks kuchenny, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, balkon.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny basen (7x 3m x1,2m), fitness w budynku Antonija - BEZPŁATNIE, sporty 
wodne. Program animacyjny NEPTUN KLUB będzie realizowany w okresie od 1.07. do 26.08.2023.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu. Do obiadokolacji nieograniczona konsumpcja lokalnych lanych napoi 
bezalkoholowych, czerwone i białe wino, kawa, herbata.
PLAŻA żwirowa, około 50 m.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień - płatna na miejscu. Parking za 
opłatą około 35 HRK/dzień. Zakwaterowanie następuje o 15:00, wykwaterowanie do godziny 10:00.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie 
KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•  Atrakcyjne zniżki 

•  Polecany dla rodzin 
z  dziećmi

• Spokojna okolica

•  Blisko plaży

  Pokoje dla 2 – 5 os. 

  Wyżywienie: 2 posiłki

  
Więcej na   
www.vitkovicetours.pl
HR-0212A
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CZARNOGÓRA
|  KRÓLOWA ADRIATYKU 

Herceg Novi
Kotor

PODGORICA

Tivat

Budva

Bar

Ulcinj

Cetinje

 „Czarna Perła” Półwyspu Bałkańskiego, która 
zaskakuje najpiękniejszą zatoką Adriatyku, kusi 
majestatycznymi górami pokrytymi bujną zielenią, 
zachwyca bogactwem historycznym i urzeka rozsianymi 
po całym wybrzeżu Morza Adriatyckiego miasteczkami 
i wioskami rybackimi. Matka Natura nie żałowała 
Czarnogórcom oszałamiających pejzaży, obok których 
nie sposób przejść obojętnie. Ich dopełnieniem są jednak 
dzieła rąk ludzkich – miasteczka, porty, monastyry. 
Jedne na wyspach, inne w skalnych ścianach pasm 
górskich. W Budvie, mniejszej siostrze Dubrownika, 
skosztujecie dojrzałych i wyrazistych smaków kuchni 
bałkańskiej, a dzięki lokalnej gościnności i szalonym 
nocom trudno będzie to miejsce opuszczać. To wszystko 
plus piękne plaże i idealny wypoczynek – taka właśnie 
jest Czarnogóra.

Adria Šušanj Hotel  

POŁOŻENIE mniejszy hotel w spo-
kojnej części Šušanje, ok. 600 m od 
wybrzeża. Hotel składa się z dwóch 
budynków.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
restauracja, taras z ogrodem z figami, 
winoroślą, granatami, parking. W po-
bliżu restauracje, bary.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowa-
ne pokoje 2-, 3-osobowe oraz studia 
2-,4-osobowe z prysznicem i WC, TV 
SAT, lodówką, Wi-Fi, balkonem. Stu-
dia posiadają dodatkowo wyposażony 
aneks kuchenny.
SPORT I ROZRYWKA w pobliżu kor-
ty tenisowe, boisko do ćwiczeń.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bu-
fetu.
PLAŻA żwirkowa ok. 600 m.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE 
opłata klimatyczna ok. 1 EUR/os./
dzień - płatna na miejscu. Parking BEZPŁATNY. 
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 
1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 
2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•	 Świetny	wybór
•	 Polecany	dla	rodzin	z	
dziećmi

•	 Super	cena!

    

 Pokoje: dla 2-4 os.

Wyżywienie: 2 posiłki 

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
ME-0003P
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POŁOŻENIE kompleks luksusowych 
villi Armenko i Hotel Ponta znajdu-
ją się 450 m od 2 kilometrowej piasz-
czysto-żwirowej plaży. Plaża Bulja-
rica znajduje się pomiędzy dwoma 
pasmami górskimi Lovcen i Rumija. 
Buljarica znajduje się w pobliżu pięk-
nego zabytkowego miasta Petrovac 
na Moru, do którego prowadzi szlak 
górski o długości około 3 km.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI zewnętrz-
ny podgrzewany basen, piękny ogród 
oliwny, Wi-Fi, parking BEZPŁATNY, 
leżaki i parasole przy basenie BEZ-
PŁATNE.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowa-
ne 2-5-osobowe apartamenty z ta-
rasem, balkonem lub francuskim 
oknem, mini kuchnia, czajnik, TV, lo-
dówka, prysznic/wanna, WC, Wi-Fi.  
Apartament 4(+0) Family i 5(+0) Fa-
mily to połączone ze sobą dwa poko-
je.
SPORT I ROZRYWKA możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą.
WYŻYWIENIE śniadanie w formie bufetu. Możliwość dokupienia obiadokolacji 
na miejscu w recepcji.
PLAŻA piaszczysto-żwirowa, około 450 m, leżaki i parasole za opłatą. W po-
bliżu znajdują się również dwie inne piękne plaże Kraljičina i Lučica.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE Klienci z transportem lotniczym wysiada-
ją i wsiadają do autobusu transferowego na przystanku oddalonym ok. 150 m 
od miejsca zakwaterowania. Rezydent jest czeskojęzyczny.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadanie, opłata klimatyczna, ubezpieczenie na 
wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W 
przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obo-
wiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą 
(Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

POŁOŻENIE kompleks został zbu-
dowany jako małe miasteczko hote-
lowe z własnymi uliczkami, otoczo-
ne różnego rodzaju apartamentami. 
Kompleks hotelowy położony jest w 
malowniczej zatoce, około 500 m na 
południe od starożytnego miasta Bu-
dva. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI kilka re-
stauracji, bary, kawiarnie, sklepy, 
dancing na tarasie, parking za opłata, 
Wi-Fi BEZPŁATNE.
ZAKWATEROWANIE klimatyzo-
wane pokoje 2-osobowe, prysznic/
wanna, WC, TV, telefon, suszarka do 
włosów, minibar, sejf, Wi-Fi, niektó-
re z balkonem/tarasem. Typ Studio 
2(+1) - przestronny pokój 2-osobowy 
z aneksem kuchennym, z możliwością 
dostawki. Apt. 2+2 - bardziej prze-
stronny pokój 2-osobowy, z możli-
wością dostawki dla dzieci do 12 lat (rozkładana sofa), minimalne obłożenie 
pokoju to 2 dorosłych i 2 dzieci lub 3 dorosłych. Pokoje 4* mają nowocze-
śniejsze meble oraz design, dodatkowo do dyspozycji są szlafrok i kapcie.
SPORT I ROZRYWKA w kompleksie - 2 baseny z wodą morską (baseny ze 
zjeżdżalniami tylko dla klientów zakwaterowanych w 4*), korty tenisowe, te-
nis stołowy, boisko do gier zespołowych, plac zabaw, animacje, sporty wodne.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu w głównej restauracji. All inclusive - 
3 posiłki w formie bufetu oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe od 
10:00 do 23:00.
PLAŻA 2 km długa piaszczysto-żwirowa, odpowiednia dla dzieci, około 150 
metrów od kompleksu.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE pobyt odpowiedni dla wszystkich grup wie-
kowych. Młodzież może korzystać z bogatego życia nocnego, dorośli mogą 
wybierać z szerokiej oferty restauracji, sklepów i zabawy, dla osób starszych 
bliska odległość do plaży i możliwość wyboru z szerokiej oferty wycieczek 
fakultatywnych po Czarnogórze. Parking za opłatą około 5 EUR/dzień - płat-
ny na miejscu. Rezydent jest czeskojęzyczny.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/All inclusive, opłatę klimatyczną, ubez-
pieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomoco-
wy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

CZARNOGÓRA– Budva /Buljarica

Kompleks	Slovenska	Plaža	 Kompleks	Armenko	–	Ponta	

•	 Świetny	wybór
•	Wi-Fi	BEZPŁATNE
•	Blisko	plaży

    

 Pokoje: dla 2 os.

Wyżywienie: 2 posiłki / All 
inclusive

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
ME-0003P

•	 Świetny	wybór
•	 Parking	BEZPŁATNY
•	 Polecany	dla	rodzin	z	
dziećmi

        

 Pokoje: dla 2 -5 os. 

Wyżywienie: śniadania

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
ME-0069A
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POŁOŻENIE jeden z najlepszych ho-
teli all inclusive w Czarnogórze, w po-
pularnym centrum turystycznym, 
z licznymi możliwościami rozrywki, 
połączony z Budvą nadmorską prome-
nadą o długości około 1,5 km.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja 
24/7, 2 restauracje all inclusive, 7 ba-
rów, sejf, taras do tańczenia, 2 sale 
konferencyjne, parking strzeżony przy 
hotelu (ograniczona liczba miejsc).
ZAKWATEROWANIE klimatyzowa-
ne pokoje 2-osobowe, prysznic/wan-
na, WC, balkon, TV-SAT, Wi-Fi, telefon, 
z możliwością dostawki. Pokój 2(+2) 
Family - pokój 2-osobowy z możliwo-
ścią 2 dostawek z formie sofy lub roz-
kładanego łóżka (minimalne obłoże-
nie - 3 osoby). Klimatyzacja czynna w 
czerwcu, lipcu i sierpniu.
SPORT I ROZRYWKA w kompleksie: 
2 baseny zewnętrzne ze słodką wodą, 
basen dla dzieci, leżaki (ograniczona ilość), kryty podgrzewany basen ze słodką 
wodą i jacuzzi, sauna, masaże, solarium, rozrywka, korty tenisowe, tenis stoło-
wy, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej, sporty wodne. Animacje hote-
lowe, wieczorne pokazy i programy dla dzieci i dorosłych.
WYŻYWIENIE usługi ALL INCLUSIVE - 3 posiłki w formie bufetu, śniadania 
(7:00-10:00), obiady (12:30-14:30), kolacje (18:30-21:30), możliwość spożywa-
nia herbaty, kawy, wybranych napojów bezalkoholowych oraz wybranych lokal-
nych napojów alkoholowych w godzinach 10:00-23:00. Przekąski serwowane 
są w pizzerii.
PLAŻA piaszczysto - żwirowa, około 50 m. Serwis plażowy za opłatą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE zakwaterowanie odpowiednie dla wymaga-
jących Klientów. Opłata rejestracyjna i opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./
dzień - płatne na miejscu. Zwierzęta nie są akceptowane. Usługi dodatkowe - 
zabiegi spa w kompleksie SPA, usługi pralnicze, napoje premium w 2 kasach 
oraz w restauracjach gdzie klienci mają 50% zniżki. Za ręczniki kąpielowe po-
bierany jest depozyt. Rezydent jest czeskojęzyczny.
CENA ZAWIERA nocleg, All Inclusive, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów auto-
karowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystycz-
ny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz 
Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 
1842, późn. zm. 2).

CZARNOGÓRA – Čanj / Sutomore

Hotel	Iberostar	Bellevue

•	 Świetny	wybór
•	 Polecany	dla	rodzin	z	
dziećmi

•	 Parking

    

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: All inclusive

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
ME-0016B

POŁOŻENIE dawniej Hotel Tatjana, w 
pobliżu słynnego kurortu turystycz-
nego Slovenska Plaža, w dzielnicy 
mieszkalnej Budvy, 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
Wi-Fi, bar, zewnętrzny basen ze słod-
ką wodą, parking przy hotelu BEZ-
PŁATNY, restauracja na dachu.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowa-
ne pokoje 2, 3, 4-osobowe, balkon lub 
taras, niektóre z możliwością dostaw-
ki, prysznic/wanna, WC, TV SAT, lo-
dówka.
SPORT I ROZRYWKA w pobliżu ho-
telu znajduje się centrum Budvy 
i promenada, która oferuje szeroki za-
kres programów rozrywkowych, kon-
certów, dyskotek, zajęć sportowych 
i rozrywkowych.
WYŻYWIENIE śniadania w formie bu-
fetu.
PLAŻA piaszczysto-żwirowa plaża (Slovenska Plaža), około 700 m, leżaki 
i parasole na plaży za opłatą. W dalszej okolicy znajdują się inne piękne plaże, 
do których można łatwo dotrzeć pieszo lub komunikacją miejską (Bečiči, Jaz, 
Sveti Stefan). Plaża Mogren jest płatna (wstęp i serwis plażowy).
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna i rejestracyjna około 1,5 
EUR/os./dzień - płatne na miejscu.
UWAGA rezydent jest czeskojęzyczny.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopła-
ta na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. 
poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•	 Świetny	wybór
•	 Polecany	dla	rodzin	z	
dziećmi

    

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: śniadania

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
ME-0065T

Hotel	Skyprime	ex	Tatjana
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POŁOŻENIE przyjazny hotel rodzinny, 
w miejscowości Kruče, która jest czę-
ścią małego kurortu Utjeha i oferuje 
piękne widoki na morze. Hotel mieści 
się w pobliżu słynnego turystycznego 
i zabytkowego miasta Ulcinj (10 km), 
a także pięknego miasta Bar (15 km).
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
restauracja, bar z tarasem.
ZAKWATEROWANIE Klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe z możliwością do-
stawki oraz jeden pokój 4-osobowy, 
zawsze z balkonem, własną łazienką. 
wyposażenie, TV SAT, lodówka, Wi-Fi, 
parking (bezpłatny).
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny ba-
sen z morską wodą, tenis stołowy, bo-
isko do gier zespołowych.
WYŻYWIENIE śniadania w formie bu-
fetu, z możliwością wykupienia kolacji 
z wyborem z menu.
PLAŻA płyty betonowe, około 50 m. Możliwość wypożyczenia w hotelu leża-
ków na plażę BEZPŁATNIE (max 2 leżaki/pokój). W pobliżu obiektu znajdują 
się także małe żwirowe plaże, na które łatwo się dostać na piechotę, około 150-
400 m. W sezonie możliwość korzystania z pływającego molo.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna i rejestracyjna około 1,5 
EUR/os./dzień - płatne na miejscu.  Rezydent jest czeskojęzyczny.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek nie-
wypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 
i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 
2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

POŁOŻENIE na wyspie w delcie rze-
ki Bojana (most łączy wyspę z lądem). 
Wzdłuż rzeki Bojana znajdują się ro-
mantyczne restauracje. Ada Bojana 
jest także doskonałą bazą wypado-
wą do odkrywania piękna Czarnogóry. 
Jest to kompleks dla naturystów.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
restauracja, aperitif bar, tereny spor-
towe, minimarket.
ZAKWATEROWANIE Typ A - poko-
je 1,2-osobowe z możliwością 2 dosta-
wek, balkon lub taras, znajdują się w 
piętrowych budynkach około 70 m od 
plaży, prysznic/wanna, WC, TV, klima-
tyzacja i lodówka.Typ L - gustownie 
wyposażone, bungalowy 2-osobowe, 
z możliwością dostawki, taras, prysz-
nic/wanna, WC, TV, klimatyzacja, lo-
dówka, znajdują się w pobliżu plaży 
lub bezpośrednio na plaży.
SPORT I ROZRYWKA korty teniso-
we, boisko do gier zespołowych, jazda konna, sporty wodne na plaży, siatkówka 
plażowa, na sąsiednich plażach kitesurfing - wszystko za opłatą.  
WYŻYWIENIE 2/3 posiłki w formie bufetu.
PLAŻA piękna piaszczysta plaża w bezpośrednim sąsiedztwie, bardzo drobny 
piasek, łagodne zejście do morza, leżaki i parasole na plaży za opłatą.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna i rejestracyjna około 1,7 
EUR/os./dzień - płatne na miejscu.
CENA zawiera nocleg, 2/3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalno-
ści, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów auto-
karowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystycz-
ny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz 
Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 
1842, późn. zm. 2).

CZARNOGÓRA – Utjeha / Ulcinj

Kompleks	Ada	Bojana	Hotel	El	Mar	

•	Aperitif	bar
•	 Polecany	dla	rodzin	z	
dzieckiem

•	 Tuż	przy	plaży

   

 
 

Pokoje: dla 2-4 os.

Wyżywienie: 2/3 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
ME-0017A

•	 Parking	BEZPŁATNY
•	Bar	z	tarasem
•	 Tuż	przy	plaży

   

 
  

 Pokoje: dla 2-4 os.

Wyżywienie: śniadania

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
ME-0067E
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POŁOŻENIE w centrum Słonecznego 
Brzegu, około 35 km od Burgas i zale-
dwie 50 metrów od plaży. Hotel oto-
czony jest pięknym parkiem, blisko 
centrów handlowych, restauracji i skle-
pów z wszelkiego rodzaju produktami.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
klimatyzowana restauracja z tarasem, 
lobby bar 24/7, Wi-Fi.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe z łazienką z WC, te-
lewizją satelitarną, lodówką, telefonem 
i balkonem, z możliwością 2 dostawek 
dla dzieci do 12 lat lub 1 dostawki dla 
osoby powyżej 12 lat.
SPORT I ROZRYWKA basen odkryty 
dla dorosłych i dzieci, zewnętrzne ja-
cuzzi, taras słoneczny (bezpłatne leża-
ki i parasole), fitness, sauna, masaże, 
mini klub dla dzieci, sporty wodne wg 
oferty lokalnej.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufe-
tu, do obiadokolacji dostępne są napoje bezalkoholowe i włoskie wino.
PLAŻA piaszczysta, około 50 m. Sporty wodne, leżaki i parasole za opłatą.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki z napojem, ubezpieczenie na wypadek nie-
wypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 
i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 
2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

ALBANIA 

BUŁGARIA 
|  NIEKOŃCZĄCE SIĘ PIASZCZYSTE PLAŻE  

Bułgaria jest to kraj, w którym trackie budowle 
sąsiadują z fortecami Bizancjum, a skalne  cerkwie 
i monastery ukrywają się wśród bujnej  roślinności. 
Wielbiciele gór docenią ich piękno  podczas spaceru 
masywem Pirinu, Riły  i Rodopów. Zmęczony turysta 
z chęcią odetchnie  nad jednym z kurortów położonych 
nad Morzem  Czarnym.  Romantyczne, szerokie 
i piaszczyste plaże  idealne dla zakochanych obmywane 
są przez jedno z najpiękniejszych mórz na świecie. 
Morze  Czarne kusi swym urokiem, a jego plaże zostały 
uznane za jedne z najbardziej czystych na  świecie. 
Bułgaria ma kilka twarzy, które warto zobaczyć.  
Przystępne ceny i dobrej jakości zakwaterowanie  wraz 
z nieocenioną gościnnością mieszkańców  sprawia, że 
jest to idealne miejsce na wakacje.  Bułgaria kusi także 
regionalną kuchnią, która  jest jednym z największych 
atutów tego kraju.  Zabytki wraz ze wspaniałymi 
warunkami dla  pragnących odpoczynku turystów, 
czynią  z Bułgarii miejsce, które nie ma swojego  
odpowiednika na całej mapie świata

Flamingo	Beach	 

•	 Piękna	piaszczysta	
plaża

•	Napoje	w	cenie
•	 Tuż	przy	plaży

     

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
BG-002AG 
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BUŁGARIA– Nessebar

Hotel	Kamenec		 +  Hotel	Riva  

POŁOŻENIE znajduje się w nowej czę-
ści Nesebyru. Plaża znajduje się za-
ledwie 2 minuty spacerem od hotelu, 
a zabytkowy Nesebyr, wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, od-
dalony jest o około 10 minut spacerem. 
W odległości zaledwie 100 m od hotelu 
znajduje się przystanek autobusowy, 
z którego odjeżdżają autobusy zarów-
no na Słoneczne Wybrzeże, jak i w kie-
runku Rawdy. Lotnisko w Burgas od-
dalone jest od hotelu o ok. 30 km.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
restauracja, 3 windy, lobby bar, bar 
przy basenie, Wi-Fi w lobby BEZPŁAT-
NE, sejf na recepcji za opłatą, parking 
BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE pokoje 2-oso-
bowe z możliwością dostawki, balkon, 
prysznic/wanna, WC, TV SAT, lodówka, 
klimatyzacja, przycisk SOS. Hotel po-
siada również studia rodzinne z moż-
liwością dostawki dla 2 dzieci do 12 lat 
lub 1 osoby od 12 lat. 
SPORT I ROZRYWKA 3 zewnętrzne baseny, leżaki i parasole przy basenie 
BEZPŁATNE (ograniczona ilość), plac zabaw, możliwości sportowe zgodnie 
z lokalną ofertą. W pobliżu wiele sklepów, restauracji, barów i innych atrakcji 
czynnych w ciągu dnia i nocy.
WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE - śniadanie (8:00-10:00), obiad (12:30-14:00) 
i kolacja (18:30-20:00) w formie bufetu, przekąski i wyroby cukiernicze od 
10:30 do 11:30, popołudniowa przekąska i lody od 15:30 do 16:30, lokalne lane 
napoje bezalkoholowe, kawa, herbata i napoje alkoholowe, piwo i wino od 10:00 
do 22:00.
PLAŻA długa, piaszczysta, około 100 m, leżaki i parasole za opłatą.
CENA ZAWIERA nocleg, All Inclusive, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów auto-
karowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystycz-
ny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz 
Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 
1842, późn. zm. 2).

•	W	nowej	części	
Nesebyru	

•	 Polecany	dla	rodzin	z	
dziećmi

•	 Blisko	plaży

     

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: All inclusive

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
BG-0003K 

POŁOŻENIE kompleks Riva jest jed-
nym z pierwszych hoteli na Słonecz-
nym Brzegu. Składa się z odnowionej 
części Riva 3* oraz nowo wybudowa-
nej części Riva Park 4*. Położony oko-
ło 120 m od plaży i około  1,5 km od 
centrum kurortu, w pięknym ogrodzie.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja 
z kantorem, sejf (płatny) i WI-FI w lob-
by (bezpłatne), restauracja główna, 
2 bary, minimarket, w pobliżu hote-
lu niezliczona ilość sklepów i restau-
racji, bary, hipermarket, apteka, ośro-
dek zdrowia , sklepy z pamiątkami, 
piekarnia
ZAKWATEROWANIE Riva - pokoje 
2-osobowe z możliwością 2 dostawek. 
Riva Park - pokoje 2-osobowe i poko-
je rodzinne z maksymalnie 2 dostaw-
kami. Wszystkie pokoje wyposażone 
w prysznic/wanna, WC, balkon, klima-
tyzacja, TV, telefon, minibar (nie obej-
muje go oferta all inclusive), Wi-Fi (za opłatą), ręczniki na basen.
SPORT I ROZRYWKA 3 baseny z częścią dla dzieci, basen dla dzieci, BEZ-
PŁATNE leżaki i parasole przy basenach, kącik zabaw dla dzieci, kryty klub 
dziecięcy i animacje dla dzieci.
WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE - śniadanie (07:30 - 10:00) z pokazami goto-
wania, obiad (12:30 - 14:00) i kolacja (18:00 - 21:00) z pokazami gotowania w 
formie bufetu. Na obiad i kolację dostępne są dania wegetariańskie i dania dla 
dzieci. Od 11:00 do 17:00 w barze z przekąskami i na tarasie serwowane są da-
nia na ciepło i zimno (kanapki, pizza, wypieki, croissanty). Lokalne napoje al-
koholowe i koktajle serwowane są od 11:00 do 22:30, napoje bezalkoholowe od 
07:30 do 22:30, także kawa lub herbata.
PLAŻA ok. 100 m, z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole za opłatą
CENA ZAWIERA nocleg, All Inclusive, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów auto-
karowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Turystycz-
ny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz 
Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 
1842, późn. zm. 2).

•	Wi-Fi	
•	 Polecany	dla	rodzin	z	
dziećmi

•	 Blisko	plaży

     

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: All inclusive

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
BG-0002RI 
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ALBANIA 

WŁOCHY  
|  SŁOŃCE, PLAŻE I NAJLEPSZA KUCHNIA   

Włochy to kraj przepełniony wspaniałymi  zabytkami, 
które bardzo licznie przyciągają na  wakacje 
turystów z całego świata. Odnajdziemy tu bogactwo 
dzieł od antycznych, greckich i rzymskich po 
średniowieczne, renesansowe, barokowe, a także 
współczesne. Poza zabytkami   Włochy znane są 
również z unikalnej kultury,  tradycji, kuchni oraz 
urzekających krajobrazów,  a także wspaniałych plaż. 
Najpopularniejszy regionem we Włoszech  jest Riwiera 
Adriatycka, która nosi miano  „największej europejskiej 
plaży”. To wyjątkowe miejsce zlokalizowane jest na 
wschodniej części  Półwyspu Apenińskiego, czyli w 
najcieplejszej  części kraju. Riwiera Adriatycka rozciąga 
się  wzdłuż 130 km pasa piaszczystych plaż  i jednych 
z najbardziej znanych miejscowości  wypoczynkowych 
w Europie.  W tak pięknym, słonecznym miejscu, 
gdzie  plaże nie mają swojego końca, a woda jest 
jedną z najczystszych, nie ma szans, by się  nudzić. 
Najpopularniejszymi wakacyjnymi  miejscowościami na 
Riwierze Adriatyckiej są: Lido di Jesolo i Rimini.

Hotel	Miami	    

POŁOŻENIE w centrum Lido di Jesolo, 
niedaleko Piazza Aurora.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
winda, sala TV, kawiarenka interneto-
wa, Wi-Fi BEZPŁATNE, restauracja, bar 
na tarasie, taras słoneczny, parking 
(ograniczona liczba miejsc).
ZAKWATEROWANIE pokój 2-osobo-
wy z możliwością 2 dostawek (dostaw-
ką może być łóżko piętrowe), prysznic/
wanna, WC, sejf, minibar, telefon, TV-
-SAT, balkon. Klimatyzacja za opłatą.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny ba-
sen, basen dla dzieci, możliwość wypo-
życzenia rowerów, tenis stołowy.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadanie w 
formie bufetu, obiadokolacja wybór 
z menu, bufet sałatkowy. Posiłki bez-
glutenowe na zapytanie.
PLAŻA piaszczysta, z łagodnym zej-
ściem do morza, około 200 m.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE Opła-
ta klimatyczna około 1,3 EUR/os. od 10 lat/dobę - płatna na miejscu. W pobliżu 
znajduje się Aquapark Aqualandia. Nie ma możliwości zmiany osoby podczas 
korzystania z rabatu na wcześniejszy zakup. Serwis plażowy w cenie. We Wło-
szech nie ma rezydenta. Wraz z dokumentami podróży Klienci otrzymują ca-
łodobowy numer alarmowy, na który mogą dzwonić w razie jakichkolwiek pro-
blemów.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadanie/2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek nie-
wypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 
i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 
2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•	Wi-Fi	BEZPŁATNE
•	W	centrum	Lido	di	
Jesolo

•	 Piękna	piaszczysta	
plaża

     

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
IT-0011A 
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BUŁGARIA– Lido di Jesolo/Bibione 

Hotel	Bolivar	   

POŁOŻENIE odnowiony hotel, w po-
bliżu centrum miasta, 250 m od Piaz-
za Marina i tylko 70 m od plaży.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI taras, win-
da, sala TV, kawiarenka internetowa, 
Wi-Fi na recepcji BEZPŁATNE, parking 
(ograniczona liczba miejsc), w pobliżu: 
wiele sklepów, restauracji, pizzerii, ba-
rów i kawiarni.
ZAKWATEROWANIE pokoje 2-osobo-
we, prysznic/wanna, WC, TV-SAT, tele-
fon, mini lodówka, sejf, balkon, z możli-
wością 2 dostawek (może to być łóżko 
piętrowe). Klimatyzacja za dodatkową 
opłatą - na zapytanie.
SPORT I ROZRYWKA zewnętrzny ba-
sen, minigolf, w pobliżu Aqualandia, 
sporty wodne na plaży.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadania w 
formie bufetu, obiadokolacje wybór 
z menu, bufet sałatkowy. Posiłki bez-
glutenowe na zapytanie.
PLAŻA piaszczysta, około 70 m, z ła-
godnym zejściem do morza, serwis 
plażowy BEZPŁATNIE (parasol, leżak i krzesło/pokój). 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1,3 EUR/os./dzień. - 
płatna na miejscu. 
UWAGA we Włoszech BPTF nie ma rezydenta. Zakwaterowanie w Hotelu Boli-
var ze zniżką za wczesny zakup ma indywidualne warunki anulacji, inne niż za-
warte w OWU: 8 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny, 7-4 dni - 
90% ceny, 3 i mniej dni - 100% ceny.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, serwis plażowy, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wy-
jazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata 
na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA klimatyzacji oraz ubezpieczenia od kosztów rezy-
gnacji. Na zapytanie łóżeczko dziecięce BEZPŁATNIE, możliwy pobyt z psem 
za dodatkową opłatą - płatne na miejscu.

Apartamenty	Acquaverde		  

•	Wi-Fi	BEZPŁATNE
•	 Polecany	dla	rodzin	z	
dziećmi

•	 Blisko	plaży	z	
łagodnym	zejściem	
do	morza

     

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
IT-0011B 

POŁOŻENIE w tętniącym życiem ku-
rorcie Bibione Spiaggia, około 150 m 
od morza
WYPOSAŻENIE I USŁUGI w pobliżu: 
restauracje, bary, sklepy, pizzeria, ka-
wiarnie, Luna park Adriatico.
ZAKWATEROWANIE Apt. 3+2 B-5: 
klimatyzowany apartament dla 3-5 
osób, sypialnia z łóżkiem małżeńskim 
i łóżkiem pojedynczym, pokój dzien-
ny z rozkładaną sofą dla 2 osób, aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, zada-
szony taras. Apt. 4+2 C-6: klimatyzo-
wany apartament dla 4-6 osób: sypial-
nia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia 
z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny 
z rozkładaną sofą dla 2 osób, aneks 
kuchenny, prysznic/wanna, WC, zada-
szony taras.
SPORT I ROZRYWKA w Bibione są 
trasy rowerowe - możliwość wypoży-
czenia rowerów około 2 EUR/dzień na 
min. 7 dni (kask dla dzieci i fotelik dziecięcy gratis), możliwość jazdy na rolkach, 
możliwości sportowe zgodnie z lokalną ofertą - minigolf, korty tenisowe, wypo-
życzalnia tandemów i skuterów.
WYŻYWIENIE własne.
PLAŻA piaszczysta, z łagodnym zejściem do morza, około 150 m, odpowiednia 
dla dzieci, serwis plażowy w cenie.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE pościel i ręczniki nie są częścią wyposażenia - 
możliwość wypożyczenia: pościel 8 EUR/os/, ręcznik 7 EUR/os/szt. Opłata kli-
matyczna około 1 EUR/os/dzień - płatna na miejscu. Sprzątanie końcowe nie 
obejmuje kuchni. We Włoszech nie ma rezydenta. Wraz z dokumentami podró-
ży Klienci otrzymują numer alarmowy, który jest aktywny 24/7 i na który mogą 
dzwonić w razie jakichkolwiek problemów.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie wody i energii, korzystanie z wyposażenia 
kuchni, serwis plażowy (1 parasol, 1 leżak, 1 krzesło), sprzątanie końcowe (nie 
dot. kuchni), Europarty: bezpłatny wieczór na świeżym powietrzu ze spaghet-
ti, winem, napojami bezalkoholowymi, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL 
i NNW+CP. W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczo-
na jest obowiązkową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy 
zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•	 Idealne	rodzinne	
wakacje	

•	 Blisko	plaży	z	
łagodnym	zejściem	
do	morza

     

 Pokoje: dla 5-6 os..  

Wyżywienie: własne

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
IT-00188
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POŁOŻENIE niedawno wybudowany 
(2017) hotel położony jest obok ter-
malnego i medycznego spa Gránit, 
tylko 1 km od centrum Zalakaros i 25 
km od brzegu jeziora Balaton. Hotel 
połączony jest ze SPA krytym, ogrze-
wanym korytarzem.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 2 
restauracje, bar, bistro, sala konferen-
cyjna, pokój zabaw dla dzieci, parking 
i garaż za opłatą.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowa-
ne pokoje 2-osobowe i pokoje rodzin-
ne, prysznic/wanna, WC, szlafrok, TV-
-SAT, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf, balkon, 
z możliwością dostawki. Rodzinne po-
koje typu suite - sypialnia z pokojem 
dziennym z możliwością 2 dostawek 
(rozkładana sofa) dla dzieci do 18 lat.
SPORT I ROZRYWKA uzdrowisko termalne i lecznicze Gránit zajmuje po-
wierzchnię 12 hektarów i oferuje ok. 5500 m2 powierzchni wodnej: odkry-
ty basen letni (otwarty od początku maja do końca września - w zależności od 
pogody) - basen ze sztuczną falą, basen rodzinny z atrakcjami wodnymi, ro-
dzinny park saneczkowy, basen fitness, 2 baseny termalne do siedzenia, ba-
sen sportowy, brodzik dla dzieci, park adrenalinowy z 5 zjeżdżalniami (czyn-
ne od połowy czerwca do końca sierpnia), plac zabaw dla dzieci. Kryte baseny 
- baseny termalne i lecznicze, park wodny dla dzieci, SPA dla rodzin. Centrum 
fitness. Świat saun (za opłatą) - sauny fińskie, kabina parowa, lodowy wodo-
spad, basen chłodzący, jacuzzi.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Możliwość 
dokupienia All inclusive. Usługi all inclusive: śniadanie (7:00 - 10:00), brunch 
(10:30 - 11:30), obiad (12:00 - 15:00), podwieczorek (15:00 - 17:30), kolacja 
(18:00 - 21:30). Śniadania, obiady i kolacje są w formie bufetu. Nieograniczona 
konsumpcja napojów bezalkoholowych, kawy, herbaty, lokalnego lanego piwa 
i domowego wina od 7:00 do 21:30.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE miejscowa opłata - około 1,5 EUR/os./doba - 
płatna na miejscu. Parking za opłatą około 7 EUR/doba, garaż za opłatą oko-
ło 13 EUR/doba. Na zapytanie możliwy pobyt z małym psem za opłata około 
13 EUR/doba, przy pobycie na 7 i więcej nocy opłata wynosi 9 EUR/doba. Obo-
wiązkowa dopłata za program sylwestrowy i uroczyste kolacje.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki/All inclusive, nieograniczony wstęp do łaź-
ni Granit, centrum fitness, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obo-
wiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.
OPCJONALNE DODATKI Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji.
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WĘGRY   
|  POLAK WĘGIER DWA BRATANKI  

Węgry to państwo o ciepłym klimacie położone w Europie 
Środkowej. Kraj ten słynie przede wszystkim z kąpielisk 
termalnych, smacznej kuchni i pysznego wina. W trakcie 
pobytu na Węgrzech koniecznie trzeba zobaczyć jedno 
z najpiękniejszych miast na świecie – stolicę Węgier 
czyli Budapeszt z charakterystycznym gmachem 
naddunajskiego parlamentu - oraz odwiedzić jedno 
z wielu kąpielisk termalnych, bardziej znanym jest 
Miscolc, gdzie baseny znajdują się w jaskiniach. Wszyscy, 
którzy lubią spokojny odpoczynek, mogą również spędzić 
czas nad największym słodkowodnym zbiornikiem 
w Europie czyli nad jeziorem Balatonem. Jezioro to 
z łagodnie opadającymi plażami stanowi doskonały wybór 
na rodzinne wakacje dla tych, ktorzy nie lubią morskiej 
soli. Na Węgrzech warto także spróbować lokalnych 
dań - na przykład langoszy, czyli charakterystycznych 
placków smażonych na głębokim tłuszczu i podawanych 
z różnorodnymi dodatkami. Miłośnicy dobrego wina 
powinni wybrać się do Tokaju, miasta będącego stolicą 
tokajskiego regionu winiarskiego. To tu produkuje się 
słynny węgierski tokaji, białe wino deserowe, o którym na 
pewno każdy z nas słyszał. 

Park	Inn	by	Radisson	Hotel	and	Spa	Zalakaros   

•	 Rodzinne	pokoje	
•	 Uzdrowisko	termalne	
i	lecznicze

•	Atrakcyjna	cena

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HU-0002A
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WĘGRY– Zalakaros / Budapeszt

Hotel	Aquaworld	Resort	Budapest	

POŁOŻENIE w północnej części Budapesztu, przy obwodnicy M0, 
wśród zieleni, a jednocześnie blisko centrum miasta.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja, recepcja, bezpośredni dostęp 
do parku wodnego Aquaworld, Oriental Spa, centrum odnowy biolo-
gicznej i fitness, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, centrum rozrywki 
dla dzieci Bongo Kids Club, Wi-Fi w całym hotelu oraz  parking BEZ-
PŁATNE.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane, ładnie urządzone poko-
je STANDARD około 25-29 m2, SUPERIOR około 25-29 m2 z wido-
kiem na wzgórza. JUNIOR SUITE około 43 m2 - jeden pokój z łóżkiem 
2-osobowym i rozkładaną sofą. APT. 2(+2) około 50-56 m2- apar-
tament dwupokojowy - sypialnia i pokój dzienny z rozkładaną sofą. 
APT. 4(+2) około 90-95 m2 - apartament trzypokojowy - dwie sypial-
nie i pokój dzienny z rozkładaną sofą. W każdym pokoju/apartamen-
cie prysznic/wanna, WC, TV-SAT, sejf, minibar, suszarka do włosów, 
Wi-Fi BEZPŁATNE, możliwość wynajęcia szlafroku BEZPŁATNIE. W 
pokojach STANDARD i SUPERIOR znajduje się 1 dostawka dla dziec-
ka do 14 lat. W pokojach JUNIOR SUITE i apartamentach APT. 2(+2) 
i APT. 4(+2) jest rozkładana sofa dla 2 dzieci do 14 lat lub 1 osoby do-
rosłej. Apartamenty znajdują się w bocznym skrzydle, połączonym 
z hotelem podziemnym korytarzem.
SPORT I ROZRYWKA Oriental Spa - okrągły basen relaksacyjny, 
który jest oddzielony od części zewnętrznej szklaną ścianą, świat 
saun (turecka łaźnia parowa, sauna fińska, kabina parowa), pokój re-
laksacyjny. Centrum wellness - różne rodzaje masaży, programy do 
pielęgnacji ciała. Centrum fitness. Za opłatą zabiegi oraz 2 korty do 
squasha, zewnętrzne korty tenisowe, przestronna siłownia. Centrum 
Aquaworld - ruiny kościoła w Angkorze z nutą tropiku, 19 basenów 
przygodowych i basenów dla dzieci wewnątrz i na zewnątrz (basen 
ze sztuczną falą, górski potok, basen pływacki, jacuzzi, basen do sur-
fowania itp.),  11 zjeżdżalni (niektóre są ograniczone wzrostem dziec-
ka).
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadania i kolacje w formie bufetu.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE obowiązkowa dopłata za Wieczór Syl-
westrowy.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, opłatę klimatyczną, wstęp do 
Oriental spa i Fitness centrum, wstęp do aquaparku Aquaworld (ba-
seny, zjeżdżalnie), ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obo-
wiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.

•	 Pośród	zieleni,	blisko	
centrum	

•	 Relaks	i	odpoczynek

 Pokoje: dla 2-6 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
HU-0012R 
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POŁOŻENIE nad brzegiem morza, 
około 1 km od centrum Portorož i około 
1,5 km od Piran.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracje, 
recepcja, kantor, kącik dla dzieci, Wi-Fi, 
sejf na recepcji, kasyno, parking hote-
lowy BEZPŁATNY. Hotel oferuje usłu-
gi zarówno dla rowerzystów rekreacyj-
nych jak i zawodowych.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowa-
ne pokoje 1,2-osobowe, z możliwo-
ścią dostawki. Pokój 2+2 B - około 36 
m2 - dwa połączone pokoje 2-osobo-
we lub dwa pokoje położone obok sie-
bie. W każdym pokoju prysznic/wan-
na, WC, TV SAT, minibar, sejf, suszarka 
do włosów, balkon, Wi-Fi. Pokoje 2(+1) 
w pierwszej kolejności zajmowane są 
przez 3 osoby.
SPORT I ROZRYWKA bezpłatny wstęp do parku wodnego Termaris (odnowio-
ny kompleks basenów zewnętrznych i dziecięcych z podgrzewaną wodą mor-
ską), szkoła nurkowania, korty tenisowe, siatkówka plażowa, animacje (lipiec, 
sierpień), plac zabaw.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów.
PLAŻA hotelowa otwarta od 15.6. do 15.9, naturalna kamienista i trawiasta, 
płyty betonowe.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata rejestracyjna około 1 EUR/os/pobyt 
i opłata klimatyczna około 2,5 EUR/os/dzień - płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek nie-
wypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjaz-
dów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 
i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 
2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

SŁOWENIA   
|  MAŁY KRAJ, WIELKIE MOŻLIWOŚCI  

Słowenia choć może się nie wydawać to idealny kierunek 
wakacyjny zwany Europa w miniaturze. Dlaczego Europa 
w miniaturze? Otóż na Słowenii znajdziemy wszystkie 
najwazniejsze atrakcje Europy w mniejszym wydaniu, są 
tutaj piękne Alpy Julijskie, nad którymi góruje widziany 
z wielu zakątków Słoweni Triglav, przyciągający co roku 
wielu turystów pragnących zdobyć jego wierzchołek. 
Na każdym kroku znajdziemy krasy i jaskinie, 
a najbardziej znaną z nich jest oczywiście Jaskinia 
Postojna. Chcesz odpocząć w kompleksach termalnych 
w zimie? Słowenia jest do tego idealna, niezliczona ilość 
basenów termalnych przyciąga co roku wielu turystów. 
Znajdziemy tutaj maleńki, ale piekny kawałek Adriatyku, 
gdzie plażowiczne znajdą coś dla siebie. Jezioro 
Bled jedno z najpiękniej położonych jezior na świecie 
dookoła, którego otaczają nas piękne górskie widoki, 
a samo jezioro ofertuje moc atrakcji do uprawiania 
sportów wodnych. Są i tacy turyści, dla których 
najważniejsze jest odkrywanie prawdziwych smaków 
danego terenu i tutaj dla nich Słowenia również okaże 
się idealna, składa się ona z kilku mniejszych, ale bardzo 
różnorodnych kulturalnie i kulinarnie regionów.
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Hotel	Histrion	   

•	 Nad	brzegiem	morza
•	 Parking	BEZPŁATNY
•	 Park	wodny	w	cenie

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: śniadania / 2 
posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
SI-0008F 
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SLOWENIA– Ptotoroz/ Morawskie Toplice

Hotel AjdaGrand	Hotel	Bernardin	   

POŁOŻENIE nowoczesny, największy 
hotel konferencyjny na Słowenii, nad 
brzegiem morza, około 1 km od cen-
trum Portorož i około 1,5 km od Pi-
rany.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI wyśmienite 
restauracje Pecina i Grand Restaurant, 
Grand Café i Cocktail Lounge z mu-
zyką fortepianową i zadaszonym ta-
rasem, centrum konferencyjne, salon 
kosmetyczny, bar na plaży, parking 
hotelowy BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE klimatyzo-
wane pokoje 2-osobowe - około 23 
m2 - z możliwością dostawki, poko-
je DELUX FAMILY - około 27 m2 - po-
kój 2-osobowy z rozkładaną so-
fą (160x190 cm) odpowiednią dla 
2 dzieci do 12 lat, SUITE - około 64 
m2 - apartament hotelowy składają-
cy się z sypialni 2-osobowej i poko-
ju dziennego z możliwością dostaw-
ki (110x200 cm). W każdym pokoju 
prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, telefon, suszarka do włosów, minibar. W pokojach znajduje się 
szlafrok i kapcie. Pokoje 2(+1) w pierwszej kolejności zajmowane są przez 3 
osoby. 
SPORT I ROZRYWKA wewnętrzny basen (nieczynny w lipcu i sierpniu), wstęp 
do aquaparku Termaris (odnowiony kompleks basenów zewnętrznych i dzie-
cięcych z podgrzewaną wodą morską, zlokalizowany w hotelu Histrion), cen-
trum wellness Paradise Spa , jacuzzi, sauny, masaże, solarium, fitness, korty 
tenisowe, animacje (lipiec, sierpień).
WYŻYWIENIE śniadania w formie bufetu, z możliwością dokupienia kolacji w 
formie bufetu. 
PLAŻA hotelowa otwarta od 15.6 do 15.9, płyty betonowe, kamienista. Hotel 
znajduje się bezpośrednio nad brzegiem morza.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata rejestracyjna około 1 EUR/os/pobyt 
i opłata klimatyczna około 2,5 EUR/os/dzień - płatne na miejscu.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 
i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 
2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•	 Nad	brzegiem	morza
•	 Parking	BEZPŁATNY

 

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: śniadania 

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
SI-0008Q 

POŁOŻENIE w pobliżu pola golfowe-
go i parku wodnego Terme 3000.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restau-
racja, bar, taras, salon kosmetyczny, 
winda, parking.
ZAKWATEROWANIE klimatyzowane 
pokoje 2-osobowe, prysznic/wanna, 
WC, TV-SAT, minibar, telefon, suszar-
ka do włosów, sejf, dostęp do inter-
netu, balkon, niektóre z możliwością 
dostawki. Pokoje Economy są mniej-
sze i mają podwójne łóżko o szeroko-
ści 150 cm.
SPORT I ROZRYWKA Aquapark Ter-
me 3000 z atrakcjami wodnymi, zjeż-
dżalnie, wodospady, dysze do masażu, 
świat saun, riwiera dziecięca, centrum 
SPA Termalium, boisko do gier zespo-
łowych - siatkówki, koszykówki, pił-
ki ręcznej, piłki nożnej, korty do tenisa 
i badmintona, możliwość wypożycze-
nia rowerów, animacje, aerobik.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE Goście hotelowi mają nieograniczony wstęp 
do Aquaparku Terme 3000 z 22 zewnętrznymi i wewnętrznymi basenami 
o całkowitej powierzchni wodnej 5000 m2. Opłata rejestracyjna 1 EUR/os./
pobyt i opłata klimatyczna około 2 EUR/os./dzień - płatne na miejscu. Leża-
ki przy zewnętrznych basenach Aquaparku Terme 3000 za opłatą - 2 EUR/le-
żak/dzień. Możliwość wypożyczenia szlafroka i kapci bezpłatnie.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki, nieograniczony wstęp na ba-
seny, do świata saun i kompleksu Terme 3000, ubezpieczenie na wypadek 
niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku 
wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową do-
płata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. 
poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•	 Nieograniczony	
wstęp	do	Aquaparku	
Terme	3000

•	 Parking

 Pokoje: dla 2-3 os..  

Wyżywienie: śniadania / 2 
posiłki 

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
SI-0008A 
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POŁOŻENIE popularny wśród rodzin 
z dziećmi kompleks rekreacyjny, stoi 
na skraju wysokiego klifu ok. 100 m 
od morza i ok. 550 m od miejscowości 
Rewal, znanej z czystego powietrza 
bogatego w jod i pięknej plaży.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI na tere-
nie obiektu: recepcja, restauracja, ka-
wiarnia, WI-FI w częściach wspólnych 
- BEZPŁATNE, pokój zabaw dla dzie-
ci, ogród z grillem, płatny parking (20 
PLN/doba). W centrum Rewala - re-
stauracje, kawiarnie, sklepy, apte-
ka, bank.
ZAKWATEROWANIE pokoje 1(+0), 
2(+1), 3(+0), 2(+2) - każdy wyposa-
żony w prysznic i WC, TV SAT, zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, czajnik 
elektryczny. Pokój 2(+2) posiada do-
stawkę w postaci rozkładanej sofy dla 
2 osób. Większość pokoi posiada balkon, część pokoi posiada osobne wejście 
z zewnątrz. Apt. 4(+0) - 2-osobowa sypialnia i pokój dzienny z 2 łóżkami, ma-
ły wyposażony aneks kuchenny, prysznic i WC, TV SAT.Ręczniki nie są częścią 
wyposażenia. Możliwość wypożyczenia ręczników i szlafroków na basen za 
opłatą 20 PLN/szt. W całym ośrodku obowiązuje zakaz palenia.
SPORT I ROZRYWKA basen zewnętrzny, brodzik dla dzieci, plac zabaw dla 
dzieci, sala gier, wypożyczalnia rowerów (ok. 7 PLN/h).
WYŻYWIENIE śniadanie - w formie bufetu. 2 posiłki - śniadanie w formie bu-
fetu, obiadokolacja serwowana + bufet sałatek i deserów.
PLAŻA piaszczysta, ok. 100m - zejście po schodach lub ok. 350m dojście 
przystosowane dla wózków dziecięcych.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna ok. 2,50 PLN/dobę, par-
king płatny 20 PLN/dobę - płatna na miejscu w recepcji.
CENA ZAWIERA zakwaterowanie, śniadanie/2 posiłki, ubezpieczenie na wy-
padek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przy-
padku wyjazdów autokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiąz-
kową dopłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. 
U z 2016r. poz. 187 i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie 
z ustawą (Dz. U z 2020r. 2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

POLSKA   
|  NIE MA JAK W DOMU  

Choć w ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje 
się na spędzenie wakacji za granicą, wciąż nie brakuje 
też takich, którzy postanawiają pozostać w naszym 
pięknym kraju. Często postępujemy tak ze względów 
praktycznych – w końcu urlop w Polsce może być tańszy 
niż zagraniczny, a przy tym wcale nie musi być mniej 
udany. U nas również nie brakuje ciekawych miejsc, 
pięknych widoków, możliwości wykorzystania czasu 
w atrakcyjny sposób – i to zarówno dla starszych, jak 
i młodszych osób, a także rodzin z dziećmi. Oczywiście 
najwięcej Polaków kieruje się w sezonie urlopowym 
albo na północ, albo na południe naszego kraju – to w 
tych jego częściach jest najpiękniej. Zarówno polskie 
góry, jak i Morze Bałtyckie to przepiękne miejsca, 
które mają nam bardzo wiele do zaoferowania to do nas 
nalezy wybór czy chcemy spędzić ten czas aktywnie 
czy stawiamy na wypoczynek. Nie jest powiedziane, 
że w górach nie można plażować bo np. nad Soliną w 
Bieszczadach można. 

Ośrodek	Wypoczynkowy	Alcest	  

•	Wi-Fi	
•	 Parking	

     

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: śniadania / 2 
posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
PL-0006A 
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POŁOŻENIE w samym centrum dziel-
nicy nadmorskiej Świnoujścia, w bez-
pośrednim sąsiedztwie parku miej-
skiego, amfiteatru, stadionu i kortów 
tenisowych. Wszędzie blisko, a jedno-
cześnie cicho, spokojnie i wśród zie-
leni.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI restauracja 
z domową kuchnią, kawiarnia, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, parking - ograniczona 
liczba niestrzeżonych miejsc parkin-
gowych, opłata za miejsce parkingowe 
około 28 PLN/dobę. Dla tych, którzy 
chcą połączyć wypoczynek z inten-
sywną odnową biologiczną, kosmety-
ką ciała lub rehabilitacją proponujemy 
nowoczesną bazę zabiegową.
ZAKWATEROWANIE APARTAMEN-
TY 2 i 3 pokojowe o powierzchni od 30 
m2 do 50 m2, wszystkie wyposażone w 
prysznic, WC, TV-SAT, telefon, lodów-
kę, czajnik elektryczny, balkon. POKO-
JE 1-osobowe o powierzchni około 10 
m2, pokoje 2-osobowe o powierzchni od 12 m2 do 16 m2 z możliwością dostaw-
ki, pokoje 3-osobowe o powierzchni od 16 m2 do 20 m2. Pokoje wyposażone są 
w łazienki z kabinami prysznicowymi z systemem anti-calk, szkło hartowane, 
TV LCD, telefon, Wi-Fi. Czajnik elektryczny dostępny jest na każdym z pięter w 
holu. Balkon posiadają tylko pokoje 2-osobowe, apartamenty i niektóre poko-
je 3-osobowe.
SPORT I ROZRYWKA na terenie obiektu: mała salka fitness w której są do-
stępne: wioślarz, rower stacjonarny oraz bieżnia BEZPŁATNIE. W odległości 
około 300 m od ośrodka, przy promenadzie jest duży plac zabaw dla dzieci. 
Możliwość skorzystania z pakietów zabiegowych - 20 zabiegów fizykotera-
peutycznych + wizyta lekarska 450 PLN lub 10 zabiegów + wizyta lekarska za 
270 PLN.
WYŻYWIENIE śniadania w formie bufetu, z możliwością dokupienia obiadów 
i kolacji. Obiad jest serwowany do stolika (zupa, II danie, kompot, deser), kola-
cja jest w formie bufetu (z 2 daniami ciepłymi na bufecie). W obiekcie serwują 
tradycyjną polską kuchnię.
PLAŻA piaszczysta, około 250-300 m od obiektu.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE pobyty z zabiegami minimalna ilość nocy 7 
(sobota-sobota). Opłata klimatyczna w 2023 roku zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Świnoujście (w roku 2022 było to 4,80 zł / os. / doba) - płatna na miej-
scu gotówką. Zwierzęta domowe nie są akceptowane.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności.

POŁOŻENIE w samym sercu Ustro-
nia Morskiego - niewielkiej, urokliwej, 
nadmorskiej miejscowości. Jeśli zatę-
sknicie za większym miastem do Koło-
brzegu jest około 11 km, a do Koszalina 
około 30 km.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI ośrodek 
Alka Sun Resort jest przygotowany 
dla gości przyjeżdżających zarówno 
w celach wypoczynkowych, jak i biz-
nesowych. Ośrodek dysponuje odpo-
wiednią infrastrukturą dla urlopowi-
czów oraz dla osób biorących udział 
w konferencjach, sympozjach, szkole-
niach, itp. Ośrodek to nie tylko wygod-
ne i funkcjonalne pokoje, w obiekcie 
znajduje się także kawiarnia, restau-
racja, ogródek grillowy, sala konferen-
cyjna, winda, parking za opłatą około 
50 zł/doba.
ZAKWATEROWANIE pokój 1-osobo-
wy - około 18 m2, pokój 2-osobowy 
ST oraz ST PLUS - około 20 m2, po-
kój 2-osobowy COM oraz COM PLUS 
- około 30 m2 - dwa łóżka oraz roz-
kładana sofa odpowiednia dla jednej osoby dorosłej (w pokoju COM dostawka 
odpowiednia dla 2 dzieci do 10 lat), pokój 2(+2)AP - około 32 m2 - sypialnia 
2-osobowa i pokój dzienny z rozkładaną sofąm maksymalnie dla 3 osób doro-
słych lub 2 dorosłych i 2 dzieci do 10 lat. Pokój 2(+1) AP PLUS - koło 32 m2 - 
nowocześnie wyposażony - sypialnia 2-osobowa i pokój dzienny z rozkładaną 
sofą. Każdy wyposażony w prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów, LCD TV, 
Si-Fi, telefon, lodówka, balkon francuski, czajnik, zestaw do parzenia herbaty.
SPORT I ROZRYWKA baza rehabilitacyjna, strefa SPA, grota solna, sala fit-
ness, gabinet biorezonansu. Masaże SPA, fotele masujące, gabinet kosme-
tyczny Bellissimo, gabinet podologa. Różne pakiety, które zawierają animacje 
typu słodkie popołudnie, kolacje grillowe lub wiejskie, ogniska, disco/dancing, 
warsztaty kulinarne itd. Sala gimnastyczna i kawiarnia z bilardem. 
WYŻYWIENIE w sezonie śniadania w formie bufetu, możliwość dokupienia : 
obiadu - serwowany do stolika (zupa, drugie danie, kompot, ciasto lub owoc 
lub galaretka lub kisiel itp.) i kolacji - w formie bufetu szwedzkiego + danie na 
ciepło. Poza sezonem śniadania i obiadokolacje lub śniadanie, obiad, kolacja.
PLAŻA piaszczysta, około 120 m od obiektu
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE zwierzęta domowe na zapytanie tylko po ak-
ceptacji obiektu, za opłatą około 50 PLN/doba – płatne na miejscu. Zakwate-
rowanie od 16:00, wykwaterowanie do 10:00. Pobyty z pełnym wyżywieniem 
rozpoczynają się kolacją, a kończą śniadaniem.
CENA ZAWIERA nocleg, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

POLSKA– Astronie Morska/ Świnoujście

Ośrodek	Wypoczynkowo-Sanatoryjny	Sobótka Alka	Sun	Resort   

•	W	niewielkiej,	
urokliwej	
miejscowości	

•	 Parking
•	 Idealny	wypoczynek	
dla	całej	rodziny

     

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: śniadania / 2 / 
3 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
PL-0001A 

•	W	centrum	
Świnoujścia	

•	 Parking
•	Wi-Fi	BEZPŁATNE

     

 Pokoje: dla 1-5 os..  

Wyżywienie: śniadania / 2 / 
3 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
PL-0003S 
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POŁOŻENIE przy głównej ulicy Mrze-
żyna w odległości ok. 350 metrów od 
plaży. Teren ośrodka obejmuje nie-
malże 5 ha. Główna część ośrodka to 
dwa połączone pawilony hotelowe (A i 
B), czterokondygnacyjne. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
stołówka, kawiarnia, winda, 5 sal te-
lewizyjnych, sala dyskotekowa, Wi-Fi 
za opłatą dostępne na recepcji i przy 
budynkach, parking BEZPŁATNY nie-
strzeżony. Część pokoi na parterze 
Pawilonu B jest przystosowana do po-
trzeb osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich – na zapytanie.
ZAKWATEROWANIE pokoje 2- i 
3-osobowe, wyposażone w prysznic, 
WC, TV-SAT, czajnik bezprzewodowy, 
sprzęt plażowy (parawan, koc plażo-
wy, 1 leżak), ręczniki. Pokoje znajdu-
jące się na piętrze mają balkon. Poko-
je znajdujące się na parterze nie mają 
balkonów.
SPORT I ROZRYWKA BEZPŁATNIE: basen zewnętrzny 6x12 m (podgrzewany 
od czerwca do połowy września), brodzik dla dzieci, siłownia zewnętrzna i sala 
fitness ze sprzętem do ćwiczeń (ławeczki, stepper, orbitrek, rowerek, itp.), bo-
iska do siatkówki plażowej, do siatkówki, do koszykówki, korty tenisowe, sto-
ły do ping-ponga, gry planszowe w plenerze, plac zabaw, sprzęt rekreacyjny, 
plac ogniskowy, biblioteczka. ZA OPŁATĄ: możliwość wypożyczenia rowerów. 
WYŻYWIENIE 3 posiłki + podwieczorek wydawany po obiedzie. Śniadania i 
kolacje w formie bufetu, obiady tradycyjne dwudaniowe. Posiłki serwowane są 
w pawilonie „C“, oddalonym o około 220 m. 
PLAŻA około 350 m, szeroka, piaszczysta.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 2,5 PLN / os. / 
dzień – płatna na miejscu. Wi-Fi za opłatą około 1 PLN / dzień – płatne na miej-
scu. Parking za opłatą około 10 PLN / dzień – płatne na miejscu. Pobyt rozpo-
czyna się kolacją w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu + su-
chy prowiant na drogę. Zakwaterowanie możliwe od 17:00, wykwaterowanie 
do 10:00. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za opłatą około 15 PLN / dzień. 
Pokoje nie są klimatyzowane. Obiekt dla mniej wymagających klientów. 
CENA ZAWIERA nocleg, 3 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
OPCJONALNE DODATKI możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosz-
tów rezygnacji. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za opłatą około 15 
PLN / dzień.

POLSKA– Mrzeżyno / Łeba

Ośrodek	Rehabilitacyjno-wypocz.	FAMA-STA		 Ośrodek	Rehabilitacyjno-wypocz.	Łebsko	

POŁOŻENIE w miejscowości Żarnow-
ska k. Łeby (2,5 km), nad brzegiem je-
ziora Łebsko.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI bezpłatny 
monitorowany parking, Wi-Fi w okre-
ślonych strefach, miejsce na ognisko, 
namiot bankietowy (dla 50 osób, 5×8 
m). Miejsca do odpoczynku wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. Restauracja z barem 
(dla 120 osób) w osobliwym klimacie z 
TV i “ogródkiem”.
ZAKWATEROWANIE ośrodek jest 
obiektem położonym na terenie czy-
stym ekologicznie. Naszym gościom 
oferujemy 106 miejsc noclegowych 
w 33 pokojach. Pokoje znajdują się w 
Pawilonach A i B. Pokoje w Pawilonie 
A dla 2-5 osób, w Pawilonie B dla 1-4 
osób. Pokoje w Pawilonie B wyposa-
żone są w: łazienkę, toaletę, prysznic, 
pościel, ręcznik, TV 14”, czajnik, szafa. 
Znajdują się na I piętrze lub na parte-
rze. Pokoje w Pawilonie A wyposażone 
są w: łazienkę, toaletę, prysznic, pościel, ręcznik, TV 21”, czajnik, szafa, biurko, 
toaletka. Wszystkie znajdują się na 1 piętrze.
SPORT I ROZRYWKA w miarę dostępności (za niewielką opłatą do uzgodnie-
nia na recepcji): salka do ćwiczeń z urządzeniami jak drabinka, rowerki, mini 
atlas, hantle, stół do ping ponga i inne. Biblioteczka z książkami, filmami DVD. 
Sprzęt nagłaśniający, projekcyjny. Rowery, kajaki, kijki do spacerów – ograni-
czona ilość. Bilard, sprzęt sportowy – piłki, lotki i inne Magazyn na sprzęt dla 
rowerzystów. W pobliżu Morze Bałtyckie, plaża i oferta sportowa z tym zwią-
zana.
WYŻYWIENIE śniadania (bufet): 2 ciepłe dania, deska wędlin, deska serów, 
warzywa, owoc, pieczywo, napoje, mleko, płatki, kawa, herbata itd. Możliwość 
dopłaty do obiadów i kolacji na miejscu.
PLAŻA trawiasta nad brzegiem jeziora Łebsko około 150-200 m, plaża piasz-
czysta w Łebie około 4-5 km od obiektu.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE Opłata klimatyczna około 1,9 PLN/os./dzień. 
- płatna na miejscu, mozliwość płatności kartą. Zwierzęta domowe tylko po ak-
ceptacji obiektu, cena 30-50 zł / doba.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Fun-
dusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r poz. 187 i 1334).

•	W	Mrzeżynie
•	 Piękna	plaża	
•	 Parking	BEZPŁATNY

 J     

 Pokoje: dla 2-3 os..  

Wyżywienie: 3posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
PL0008F

•	 Nad	brzegiem	jeziora	
Łebsko

•	 Parking	BEZPŁATNY	
•	Wi-Fi

     

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: śniadania /2 / 
3posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
PL-0005L 
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POŁOŻENIE w samym sercu miasta 
uzdrowiskowego Świeradowa Zdroju 
(woj. dolnośląskie). 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
restauracja, parking BEZPŁATNY (or-
ganiczona ilość miejsc).
ZAKWATEROWANIE pokoje 1- i 
2-osobowe, niektóre z możliwością 
do 2 dostawek. Każdy wyposażony w 
prysznic, WC, TV, ręczniki
SPORT I ROZRYWKA basen, basen 
solankowy, baza rehabilitacyjna, stre-
fa SPA, grota solna. Sauna sucha (w 
każdą środę 15:00-20:00). Atrakcje w 
pobliżu: Wieża Sky Walk, Zamek Czo-
cha, Aquapark, liczne wyciągi nar-
ciarskie, Ogród Dydaktyczny „Izery 
Trzech Żywiołów“, Muzeum Kargula i 
Pawlaka w Lubomierzu, Czarci Młyn. 
WYŻYWIENIE śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Napoje do śniadania 
i obiadokolacji BEZPŁATNE (herbata, woda, soki, pozostałe napoje płatne do-
datkowo). Możliwość dokupienia obiadów. 
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata uzdrowiskowa około 5 zł / os. / dzień 
– płatna na miejscu. W razie braku miejsc w obiekcie Magnolia I, istnieje możli-
wość zakwaterowania w obiekcie Magnolia II, który jest oddalony od Magnolii 1 
o ok. 1 km, 600 m od Parku Zdrojowego. 
CENA ZAWIERA nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie na wypadek niewypła-
calności.

POLSKA– Solina/Zakopane

Hotel	MAGNOLIA	I Ośrodek	Wczasowy	MARTA 

POŁOŻENIE ośrodek położony jest 
w cichej uliczce w centrum urokliwej 
miejscowości Niechorze, która leży 
pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Liwia 
- Łuża. Największym atutem Niecho-
rza są szerokie, czyste i piaszczyste 
plaże oraz specyficzny mikroklimat, 
który pomaga w leczeniu wielu scho-
rzeń układu oddechowego i krążenia. 
WYPOSAŻENIE I USŁUGI ośrodek 
składa się z kilku jednopiętrowych, 
murowanych budynków mieszkal-
nych. Na terenie ośrodka znajduje się 
recepcja, jadalnia, sala dyskotekowa, 
sala telewizyjna, Wi-Fi za opłatą do-
stępne na recepcji i przy budynkach, 
parking BEZPŁATNY.
ZAKWATEROWANIE prosto wyposa-
żone pokoje 2, 3-osobowe oraz pokoje 2+2 - dwa połączone ze sobą pokoje 
2-osobowe. Każdy wyposażony w prysznic, WC, TV-SAT, czajnik bezprzewodo-
wy, ręczniki, sprzęt plażowy (parawan, koc plażowy, 1 leżak). Zakwaterowanie 
jest odpowiednie dla niewymagających klientów.
SPORT I ROZRYWKA odkryty basen, boisko do siatkówki lub koszykówki ze 
sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki plażowej, stół do ping-ponga, plac za-
baw i ognisko dla dzieci, siłownia wyposażona w sprzęt do ćwiczeń (ławki, han-
tle, stepper, orbitrek, rowerek itp.). Centrum sąsiaduje z miejskim komplek-
sem profesjonalnych boisk i kortów tenisowych. W Niechorzu powstały nowe 
ścieżki rowerowe, którymi można dotrzeć do Kołobrzegu, Mielna, Pogorzelic i 
Mrzeżyny. 
WYŻYWIENIE 3 posiłki + podwieczorek wydawany po obiedzie. Śniadania i 
kolacje w formie bufetu, obiady tradycyjne dwudaniowe. 
PLAŻA ok. 500 m, szeroka, piaszczysta.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna ok. 2,5 PLN/ os. / dzień 
- płatne na miejscu. Wi-Fi za opłatą ok. 1 PLN/doba - płatne na miejscu. Pobyt 
rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu 
wyjazdu + suchy prowiant na drogę. Zakwaterowanie możliwe od 17:00, wy-
kwaterowanie do 10:00. Na zapytanie możliwy pobyt z psem za opłatą oko-
ło 15 PLN / dzień. Pokoje nie są klimatyzowane. Obiekt dla mniej wymagają-
cych klientów. 
CENA ZAWIERA zakwaterowanie i 3 posiłki na wybraną liczbę noclegów, 
ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

•	Województwo	
dolnośląskie	

•	 Parking	BEZPŁATNY
•	Basen	solankowy

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: śniadania / 2 
posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
PL-0010M 

•	W	pobliżu	jeziora	
•	 Parking	BEZPŁATNY
•	Basen

 Pokoje: dla 1-5 os..  

Wyżywienie: 3 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
PL0008M 
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Austria to kraj o wielu fascynujących obliczach, który 
położony jest w samym sercu Europy, zachwyca 
renesansowymi zamkami, średniowiecznymi twierdzami 
i wspaniałymi, barokowymi rezydencjami.
Wiedeń czyli stolica Austrii, położony jest nad Dunajem, 
tętni życiem i jest nowoczesną metropolią, bardzo 
przyjazną turystom, a znana jest głównie z największych 
w historii kompozytorów, m.in. Wolfganga Amadeusza 
Mozarta i Ludwiga van Beethovena.  Piękną atrakcją 
Austrii jest również ziemia Salzburska, ten malowniczy 
region jest atrakcyjny o każdej porze roku! Bogactwo 
zabytków, krystalicznie czyste jezioro Zell am See, 
a w tle wspaniała panorama Alp i słynny lodowiec 
Kitzsteinhorn. Natomiast w Zilletalu gwarantujemy 
zabawę dla całej rodziny. Słynne ośrodki sportów 
zimowych, trasy o różnych stopniach trudności, 
fantastyczne górskie widoki i szusowanie na lodowcu 
365 dni w roku. Mamy również coś dla turystów, 
poszukujących ciekawych smaków, ponieważ w 
austriackim menu wiele jest wpływów węgierskich, 
niemieckich i francuskich, ale zawsze królują w nim 
dania przyrządzane z najwyższej jakości produktów, 
według tradycyjnych receptur. 

AUSTRIA   
|   MALOWNICZE KRAJOBRAZY Z 

ALPAMI W TLE  

 

 
 

Węgry

Rajecké Teplice
Jasná

PribylinaZázriváCzechy

Germany

Austria

Słowacja

Mallorca

Turecko

Słowenia

Špindlerův Mlýn

Karlova Studánka

Františkovy Lázně

Linz

Sankt Polten

Graz

VIENNA

Tatranská Lomnica

Liptovský Ján
Štrbské pleso

BALATON

Visegrád

Budapešť

Eger

Harkány

Hajdúszoboszló

Klagenfurt

Innsbruck

Salzburg

Gasthof	Limberghof	  

POŁOŻENIE rodzinny hotel z histo-
ryczną tradycją znajduje się po sło-
necznej stronie góry Bruck, na wy-
sokości 757 metrów, na przeciwko 
znajduje się pole golfowe. Hotel skła-
da się z budynku głównego oraz 
mniejszego budynku bocznego, odda-
lonego o około 30 m.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recep-
cja, bar, przechowalnia nart, restaura-
cja z kominkiem, jadalnia, Wi-Fi w lob-
by BEZPŁATNE, parking BEZPŁATNY. 
Latem ogródek piwny, mały zewnętrz-
ny basen.
ZAKWATEROWANIE pokoje 2-oso-
bowe z możliwością dostawki, ok. 25 
m2 -  dla 2 osób dorosłych i 1 dziecka 
do 16 lat. Pokoje 2-osobowe z możli-
wością 2 dostawek, ok. 35 m2. Pokoje 
2-osobowe w budynku bocznym, około 20 m2. Wszystkie pokoje wyposażone 
w prysznic/wanna, WC, TV-SAT.
SPORT I ROZRYWKA 2,2 km od ośrodka narciarskiego Schmittenhöhe, 5 km 
od trasy narciarstwa biegowego. W sezonie letnim basen 50 m2.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadanie w formie bufetu i kolacja do wyboru 
z 3-daniowego menu do wyboru z 2 dań głównych. Posiłki serwowane są w bu-
dynku głównym.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 2,1 EUR/os. powy-
żej 15 lat/noc, na zapytanie możliwy pobyt z psem za opłatą 5 EUR/noc - płat-
ne na miejscu. W ośrodku są psy i koty właściciela.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP. W przypadku wyjazdów au-
tokarowych i lotniczych w cenę wliczona jest obowiązkową dopłata na Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016r. poz. 187 
i 1334) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą (Dz. U z 2020r. 
2379, poz. 1842, późn. zm. 2).

•	 Po	słonecznej	stronie	
góry	Bruck	

•	 Parking	BEZPŁATNY
•	Wi-Fi

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
AT-0060GF 
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AUSTRIA–Zell Am see/Kaprun

Hotel	Bon	Alpina Apartamenty	Muhle  

POŁOŻENIE ładnie urządzony dom 
apartamentowy położony w cichej 
części Kaprunu około 1 km od centrum 
na wysokości 770 m.n.p.m.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recep-
cja, hol, Wi-Fi (za opłatą 10 EUR/po-
byt), pokój dla dzieci, tenis stołowy, 
przechowalnia sprzętu, parking BEZ-
PŁATNY.
ZAKWATEROWANIE apartament 
2+2, około 30-35 m2 - sypialnia 
2-osobowa, pokój dzienny z roz-
kładaną sofą dla 2 osób, odpowied-
ni dla maksymalnie 3 osób doro-
słych i dziecka do 18 lat. Apartament  
4+2, około 50-55 m2 - dwie sypial-
nie 2-osobowe, pokój dzienny z roz-
kładaną sofą dla 2 osób, odpowied-
ni dla maksymalnie 5 osób dorosłych 
i dziecka do 18 lat. W kazdym apartamencie aneks kuchenny (kuchenka elek-
tryczna/gazowa, piekarnik, ekspres do kawy, czajnik, lodówka) z jadalnią, 
prysznic/wanna, WC, TV, Wi-Fi za opłatą, telefon, radio, balkon/taras.
SPORT I ROZRYWKA 1 km od ośrodka narciarskiego Maiskogel, 5 km od lo-
dowca Kaprun-Kitzsteinhorn, 2 km od tras do narciarstwa biegowego (do 
22:00). Przystanek ski-bus 20 m od apartamentów. Wellness: sauna, infrasau-
na. Otwarte we wtorki, czwartki i niedziele od 16:00 do 19:00. Publiczne łaźnie 
w Kaprun oddalone są o około 3 km.
WYŻYWIENIE własne.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE sprzątanie końcowe około 90 EUR/aparta-
ment 2+2; około 120 EUR/apartament 4+2, opłata klimatyczna około 2 EUR/
os. od 15 lat/dzień - płatne na miejscu. Cena nie obejmuje obrusów, ręczników 
i ścierek. Wymagana kaucja zwrotna 100 EUR/pobyt. Zwierzę domowe - na 
zapytanie, za opłatą 15 EUR/dzień.
CENA ZAWIERA nocleg, zużycie energii, pościel 1x tydzień, wstęp do well-
ness, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpiecze-
nie KL i NNW+CP.

•	W	cichej	części	
Kaprunu	

•	 Parking	BEZPŁATNY
•	Wi-Fi

 Pokoje: dla 2-4 os..  

Wyżywienie: własne

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
AT-00601 

POŁOŻENIE komfortowy hotel w cen-
trum miasta Igls, 4 km od Innsbru-
ku, znajduje się na wysokości 880 m. 
n.p.m.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
hol, restauracja, bar, kawiarnia, winda, 
WiFi (BEZPŁATNE w lobby i restaura-
cji), przechowalnia nart, parking BEZ-
PŁATNY (ograniczona ilość miejsc), 
publiczny bezpłatny parking znajduje 
się około 500 m od hotelu. Opłata kli-
matyczna około 2 EUR/noc/os. powy-
żej 15 lat - płatna na miejscu.
ZAKWATEROWANIE 1-osobowe po-
koje (14 m2), 2 osobowe pokoje (18 
m2), 2-osobowe pokoje z możliwością 
dostawki (18 m2), 2-osobowe pokoje z 
możliwością dostawki Extra (20 m2), 
2-osobowe pokoje z możliwością 2 dostawek Extra (25 m2), każdy wyposażo-
ny w prysznic/wanna, WC, telefon, TV-SAT, sejf, WI-FI.
SPORT I ROZRYWKA 2 km od ośrodka narciarskiego Patscherkofel, 14 km od 
ośrodka narciarskiego Schlick 2000, 35 km od największego austriackiego lo-
dowca Stubai, 500 m od tras biegowych, przystanek skibusu przed hotelem. 
Centrum Wellness (600 m2) - basen kryty, basen zewnętrzny, łaźnia parowa, 
sauna, pokój relaksu, solarium (za opłatą), masaże (za opłatą), sala fitness.
WYŻYWIENIE 2 posiłki w sezonie zimowym, all inclusive w sezonie letnim. 2 
posiłki -  śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja wybór z 3-daniowego menu 
z możliwością wyboru dania głównego z 2 opcji, bar sałatkowy. All inclusive - 
śniadanie w formie bufetu, pakiet obiadowy, kolacja do wyboru z 3-daniowego 
menu, napoje bezalkoholowe i alkoholowe od 10:00 do 21:00.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki (w sezonie zimowym)/all inclusive (w sezo-
nie letnim), wstęp do hotelowego wellness, w sezonie letnim dodatkowo We-
lcome Card, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności, obowiązkowe ubez-
pieczenie KL i NNW+CP.

•	Wysoki	komfort	
•	 Parking	BEZPŁATNY
•	 Świetna	lokalizacja

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
AT-00601 
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POŁOŻENIE bezpośrednio w głów-
nym budynku kompleksu rekreacyjne-
go Thermalpark Dunajská Streda, skąd 
goście mają tylko kilka kroków od ba-
senów, centrum masażu i świata saun.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
restauracja, sala konferencyjna
ZAKWATEROWANIE klimatyzowa-
ne pokoje 2-osobowe STANDARD (19 
m2), prysznic/wanna, WC, TV-SAT, mi-
nibar, Wi-Fi BEZPŁATNE, sejf. Poko-
je STANDARD PLUS (19 m2) posiadają 
dodatkowo przestronny taras. Pokoje 
COMFORT (23 m2) z możliwością do-
stawki, posiadają balkon. Pokoje PRE-
MIUM (23 m2) z możliwością dostawki, 
wyposażone są w duży taras (9,5 m2). 
Pokoje STANDARD i STANDARD PLUS 
mają widok na parking, pokoje COM-
FORT i PREMIUM mają widok na baseny.
SPORT I ROZRYWKA 10 basenów - 4 baseny wewnętrzne i 6 basenów ze-
wnętrznych (w tym 7 czynnych przez cały rok), świat saun - sauna fińska, bio-
sauna, sauna na podczerwień, sauna parowa, kabina solna, jacuzzi, basen 
chłodzący.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadania i kolacje w formie bufetu.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1 EUR/os/dzień - 
płatna w dniu przyjazdu na recepcji. Parking BEZPŁATNY. Możliwość pobytu 
na dowolną ilość nocy. Możliwość rozpoczęcia pobytu codziennie.
CENA ZAWIERA Pobyt CLASSIC: nocleg, 2 posiłki, nieograniczony wstęp do 
wszystkich basenów wewnętrznych i zewnętrznych, ubezpieczenie na wypa-
dek niewypłacalności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.

Historycznie Czechy składają się z trzech wielkich krain: 
Czech, Moraw i Śląska Czeskiego, każdy z tych regionów 
ma swoją specyfikę i indywidualny urok, odległość od 
Polski jest tak niewielka, że Czechy nadają się zarówno 
na dłuższy wypoczynek jak i typowo weekendowy tym 
bardziej, że ceny porównywalne do tych w Polsce. Stolica 
Czech, Praga, to od lat niekwestionowana królowa 
europejskich stolic, wielokrotnie jest wymieniana 
na szczytach list miast, które „koniecznie trzeba 
zobaczyć”. Najwiekszymi atrakcjami Czech są na pewno 
piękne, niewysokie gory, ktorych najwyższym szczytem 
jest Śnieżka. Idealne natomiast na rower sa rownież 
okolice czeskiego Mikulowa. Czechy nadaja się na 
aktywne, ale nie tylko wakacje w lecie oraz wspaniały 
zimowy wypoczynek w wielu zimowych kurotach 
narciarskich. Z kolei wyjazdy na Słowację stają się z roku 
na rok coraz bardziej popularne, turystów przyciągają 
tu majestatyczne łańcuchy gór, liczne uzdrowiska 
oraz kompleksy termalne, a także obfitujące w zabytki 
miejsca. Bratysława czyli stolica Słowacji przyciąga  
zachwycającą starówką ozdobioną posągami z brązu 
wkomponowanymi w otoczenie, jest także doskonałą 
bazą wypadową na zwiedzanie Wiednia i Budapesztu 
ponieważ te 3 stolice dzielą na na prawdę niewielkie 
odległości. Stolice te założone zostały u brzegów 
najpotężniejszej rzeki Europy - Dunaju, połączone 
są historia, a znane są nie tylko z majestatycznych 
zabytków, ale także zapierających dech widoków.
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Bled

Hotel	Thermal	Park	  

•	 Relaks	i	odpoczynek
•	 Idealny	dla	rodzin

 Pokoje: dla 2-3 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
SK-0040T 

SŁOWACJA  
I CZECHY   
|  WYPOCZYNEK U SĄSIADÓW
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SŁOWACJA		I	CZECHY–Dunajská Streda / Vysoké Tatry / Szpindlerowy Młyn

Hotel	SOREA	HUTNIK	I	  Hotel	Aqua	Park  

POŁOŻENIE na wysokości 930 m 
n.p.m. w spokojnej części miejsco-
wości Tatranské Matliare, u podnó-
ża Łomnicy, ok. 2 km od Tatrzańskiej 
Łomnicy. Jest idealną bazą wypado-
wą na piesze wycieczki do wschodniej 
części Tatr Wysokich. W okolicy znaj-
dują się górskie trasy rowerowe. Zi-
mą goście mogą odwiedzić pobliskie 
ośrodki narciarskie.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI recepcja, 
hala, 2 restauracje, 2 dzienne bary, 
bajkowy kącik dla dzieci, kantor, Wi-Fi 
BEZPŁATNIE, parking niestrzeżony 
BEZPŁATNY, możliwość wypożyczenia 
gier planszowych w recepcji, centrum 
kongresowe.
ZAKWATEROWANIE pokoje 1-osobo-
we, pokoje 2-osobowe z możliwością 2 
dostawek, pokoje rodzinne (połączone 
pokoje 2-osobowe), każdy wyposażo-
ny w prysznic/wanna, WC, TV-SAT, Wi-
-Fi BEZPŁATNIE, większość z balkonem.
SPORT I ROZRYWKA 3,5 km od ośrodka narciarskiego Tatrzańska Łomni-
ca, wyciąg dla dzieci bezpośrednio przy hotelu GRATIS, 1,5 km od tras biego-
wych. Niedaleko od szlaków turystycznych. Za opłatą: kryty basen 15x6 m, 
sauna fińska, masaże, okłady, 2 kręgielnie, siłownia, siłownia, tenis stołowy, 
mini golf. Programy kulturalne i towarzyskie, posiedzenie przy muzyce ludo-
wej, dyskoteki.
WYŻYWIENIE 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 1 EUR / os. / dzień 
- płatne na miejscu w recepcji po przyjeździe. Możliwy pobyt z psem na zapy-
tanie za opłatą około 10 EUR / dzień - płatne na miejscu. Możliwość zakwate-
rowania codziennie. Prośba o konkretny numer pokoju, piętro czy balkon - za 
opłatą 10 EUR / pobyt. Kolacja wigilijna jest serwowana. Cena oferty sylwe-
strowej obejmuje wielodaniowe menu sylwestrowe oraz toast sylwestrowy.
CENA ZAWIERA nocleg, 2 posiłki, ubezpieczenie na wypadek niewypłacalno-
ści, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.
OPCJONALNE DODATKI możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji.

•	 U	podnóża	Łomnicy
•	Wi-Fi	BEZPŁATNE
•	 Parking	BEZPŁATNY

 Pokoje: dla 1-4 os..  

Wyżywienie: 2 posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
SK-0009H 

POŁOŻENIE Szpindlerowy Młyn jest 
jednym z najważniejszych ośrodków 
rekreacyjnych nie tylko w Karkono-
szach, ale także w całych Czechach. 
AQUA PARK znajduje się w miejsco-
wości Szpindlerowy Młyn, naprzeciw-
ko ośrodka narciarskiego Medvědín 
(około 50 m), który jest połączony 
kolejką linową z miejscowością Hor-
ní Mísečky.
WYPOSAŻENIE I USŁUGI parking 
kryty i parking zewnętrzny BEZPŁAN-
TY, wypożyczalnia nart i snowboar-
dów, przechowalnia sprzętu, aqu-
apark, masaże, restauracja, kantor, 
salonik ogólnodostępny, przechowal-
nia rowerów, taras na świeżym po-
wietrzu.
ZAKWATEROWANIE pokoje 1-oso-
bowe (23 m2), pokoje 2-osobowe (23 
m2) z możliwością dwóch dostawek, rodzinne pokoje 4-osobowe (45 m2) skła-
dają się z 2 pokoi połączonych drzwiami, z możliwością dostawki. W każdym 
pokoju prysznic/wanna, WC, TV-SAT, lodówka, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi 
BEZPŁATNE, zestaw do kawy. Wszystkie pokoje są odnowione.
SPORT I ROZRYWKA aquapark - basen, 3 zjeżdżalnie, rwąca rzeka, basen dla 
dzieci, jacuzzi, centrum wellness za opłatą - sauna, sauna parowa, jaskinia sol-
na, masaże. Tenis stołowy, badminton, możliwość wypożyczenia rowerów, krę-
gielnia, program animacyjny w lipcu i sierpniu.
WYŻYWIENIE śniadanie lub 2 posiłki w formie bufetu.
INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE opłata klimatyczna około 30 CZK/os/dzień 
dla osób powyżej 18 lat - płatna na recepcji, parking BEZPŁATNY. Na zapy-
tanie łóżeczko dziecięce  BEZPŁATNE. Możliwy pobyt z psem za dodatkową 
opłatą około 490 CZK/dzień.
CENA ZAWIERA nocleg, śniadania/2 posiłki. Przy zakupie 2 posiłków wstęp 
do aquaparku - 2 godziny dziennie, ubezpieczenie na wypadek niewypłacal-
ności, obowiązkowe ubezpieczenie KL i NNW+CP.

•	 Parking	BEZPŁATNY
•	 Idealny	dla	rodzin

 Pokoje: dla 1-5 os..  

Wyżywienie: śniadania / 2 
posiłki

  

Więcej na  
www.vitkovicetours.pl
CZ-0038A 
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OGÓLNE	WARUNKI	UCZESTNICTWA

Ogólne	 Warunki	 Sprzedaży,	 Uczestnic-
twa,	Zakresu	 i  Jakości	Obsługi	 TRAVEL	
FAMILY	 s.r.o.	 Sp.	 z  o.o.	 oddział	 w	 Pol-
sce	 (zwane	 dalej	 Ogólnymi	 Warunkami	
Uczestnictwa).	Poniższe	Ogólne	Warun-
ki	 Uczestnictwa	 mają	 zastosowanie	 do	
wszystkich	wycieczek,	pobytów,	powią-
zanych	 usług	 turystycznych	 i  innych	
usług	 turystycznych	 organizowanych	
przez	TRAVEL	FAMILY	s.r.o.	Sp.	z o.o.	od-
dział	w	Polsce	 (zwanym	dalej	BPTF	 lub	
Organizator).	Prawa	i obowiązki	klienta	
oraz	BPTF	określone	w	niniejszych	wa-
runkach	w	związku	z podróżą	stosuje	się	
odpowiednio	 do	 świadczenia	 połączo-
nych	 usług	 turystycznych.	 Integralną	
częścią	niniejszych	Ogólnych	Warunków	
Uczestnictwa	 jest	 potwierdzenie	 Ubez-
pieczenia	od	upadłości	BPTF.
Integralna	 częścią	 Warunków	 Uczest-
nictwa	 są	 również	 Ważne	 Informacje	
zawarte	 w	 treści	 Ogólnych	 Warunków	
Uczestnictwa.	 Klient	 jest	 zobowiązany	
do	zapoznania	się	z informacjami	prze-
kazanymi	przez	BPTF	dla	danego	rodza-
ju	podróży.
Poniższe	 warunki	 uczestnictwa	 stano-
wią	 integralną	 część	Umowy	 pomiędzy	
Klientem,	a BPT.

I.	ZAWARCIE	UMOWY
Stosunek umowy pomiędzy BPTF, a  klien-
tem powstaje na podstawie podpisanej 
przez klienta umowy i  jej potwierdzeniu 
przez BPTF lub po przelaniu zaliczki lub 
całości wpłaty na konto BPTF lub po potwi-
werdzeniu umowy przez Agenta za pośred-
nictwem systemu rezerwacyjnego. Klient 
otrzymuje umowę turystyczną, którą po 
podpisaniu prześle pocztą lub w formie 
elektronicznej do BPTF albo wpłaci zalicz-
kę lub całość na konto BPTF lub potwierdzi 
rezerwację u  agenta przez system rezer-
wacyjny. W tym momencie umowa staje się 
ważna, a klient zobowiązany jest do wpłaty 
zaliczki lub całości na konto BPTF zgodnie 
z  terminami wskazanymi na umowie. Jed-
nocześnie Klient oświadcza, że:
a)   zapoznał się i  uznał Ogólne Warunki 

Uczestnictwa i Ważne Informacje,
b)  w przypadku umowy o udział w imprezie 

turystycznej otrzymał dowód Ubezpie-
czenia od upadłości organizatora,

c)  w przypadku umowy o udział w imprezie 
turystycznej został mu przekazany od-
powiedni formularz zgodnie z  dyrekty-
wą nr. 122/2018 Sb., w sprawie wzorów 
formularzy dla różnych typów wycie-
czek i usług związanych z podróżą,

d)  został on poinformowany o  wymogach 
paszportowych i  wizowych dla danej 
podróży, w tym przybliżonych terminów 
wiz, a  także otrzymał informacje o  wy-
maganych szczepieniach i ogólnych wa-
runkach dotyczących zdrowia.

e)  jest uprawniony do zawarcia umowy, 
nawet na korzyść innych pasażerów; 
jeżeli klient zawiera umowę w imieniu 
osób poniżej 18 lat, potwierdza, że jest 
opiekunem prawnym, albo że ma zgodę 
uczestnictwa małoletniego w podróży i, 
że zgadza się z  jego uczestnictwem w 
wybranej podróży.

f)  że za wszelkie zobowiązania, wszyst-
kich osób znajdujących się na umowie 
jak i swoje własne, wynikające z umowy 
odpowiada pierwsza wpisana na umo-
wie osoba – Uczestnik – Zamawiający.

g)  że zapoznał się on ze wszystkimi istot-
nymi informacjami, dotyczącymi po-
szczególnych obiektów, które oferuje 
BPTF.

Warunkiem zorganizowania wyjazdu lub 
usług „na ZAPYTANIE” jest zawarcie umo-
wy i wpłata zaliczki w wymaganej wysoko-
ści. Możliwość zapewnienia wymaganego 
noclegu wymaga potwierdzenia przez 
BPTF. BPTF jest zobowiązany do jak naj-
szybszego poinformowania klienta, czy żą-
dane zakwaterowanie zostało potwierdzo-
ne. Strony niniejszym wyraźnie zgadzają 
się, że w przypadku braku potwierdzenia 
możliwości zakwaterowania przez hotel 
umowa taka ulega rozwiązaniu.

BPTF świadczy swoje usługi wszystkim 
zainteresowanym stronom, bez ograni-
czeń, osoby poniżej 15 roku życia mogą 
korzystać z  usług w towarzystwie osoby 
w wieku powyżej 18 lat i  osób powyżej 15 
i  młodszych niż 18 lat za pisemną zgodą 
ich opiekunów prawnych. Katalogi wy-
cieczek są wydawane z  wyprzedzeniem. 
Dlatego BPTF zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian przed zawarciem 
Umowy, o  zmianach dotyczących usług 
i  cen końcowych wymienionych w katalo-
gu wycieczki. W przypadkach, gdy dane na 
umowie różnią się od informacji zawartej 
w katalogu, wiążące są dane zawarte na 
umowie potwierdzonej przez BPTF. BPTF 
zastrzega sobie prawo do modyfikowania / 
udoskonalania danych i informacji podczas 
ważności katalogu.

II.	WARUNKI	CENOWE
Ceną ostateczną jest cena znajdująca się 
w Umowie, która została potwierdzona 
przez BPTF. Ceny są cenami umownymi 
pomiędzy BPTF, a  Klientem. Cena zawiera 
podatek VAT. Klient powinien wiedzieć, że 
w przypadku niektórych cen nie zawierają 
one opłat klimatycznych, które Klient zo-
bowiązany jest opłacić na miejscu. Wszel-
kie informacje dotyczace opłat klimatycz-
nych będą Klientowi przekazane przed 
podpisaniem umowy. O ile nie określono 
inaczej w katalogu i lub na stronie interne-
towej BP TF, cena wycieczki obejmuje cenę 
za transport, opłaty lotniskowe i podatki 
bezpieczeństwa, opłatę paliwową, dopłatę 
emisyjną i kursową, zakwaterowanie i wy-
żywienie w zakresie umowy, transfery z 
lotniska do bazy noclegowej i z powrotem 
na lotnisko, inne transfery (jeżeli określono 
w specyfikacji wycieczki), usługi rezydenta.  
Strony umowy uzgodniły, że cena umowna 
sprzedaży wycieczek obowiązuje w mo-
mencie ustalenia ceny wycieczki. BP TF ma 
prawo jednostronnie podwyższyć umowną 
cenę wycieczki do 21 dni przed rozpoczę-
ciem podróży, jeżeli:
a)  nastąpi wzrost ceny zakwaterowania i/

lub ceny transportu, w tym cen paliwa 
i/lub innych opłat związanych z trans-
portem (np. opłaty lotniskowe i podat-
ków bezpieczeństwa, dopłaty paliwowe, 
emisyjne i kursowe), które są wliczone 
w cenę wycieczki. Podwyżkę ceny wy-
cieczki oblicza się według następujące-
go wzoru:

 „ZC = ZN - PN”, gdzie:
   ZC: to wartość, o którą wzrasta cena 

wycieczki za osobę,
   ZN: to wartość zwiększonych kosz-

tów zakwaterowania i/lub transportu, 
w tym ceny paliwa i/lub innych opłat 
związanych z transportem na osobę,

   PN: to wartość pierwotnych kosztów 
zakwaterowania i/lub transportu, w 
tym ceny paliwa i/lub inne płatności 
związane z transportem na osobę 
przed podwyżką

b)  nastąpi wzrost polskiego zlotego  w sto-
sunku do odpowiedniej waluty stosowa-
nej do ustalenia ceny umownej wycieczki 
średnio o ponad 10%. Podwyżkę ceny 
wycieczki oblicza się według następują-
cego wzoru:

 „ZC = [( ZJ / PSK ) * NSK ] - ZJ”, gdzie
   ZC: to wartość, o którą wzrasta cena 

wycieczki na osobę, ZJ: cena umowna 
wycieczki na osobę,

   NSK: kurs polskiej złotówki według 
wykresu kursów CNB względem od-
powiedniej waluty w dniu wysłania za-
wiadomienia o podwyżce ceny podró-
ży, PSK: kurs polskiej złotówki według 
wykresu kursów CNB w stosunku do 
odpowiedniej waluty użytej do ustale-
nia ceny umownej wycieczki,

Do obliczenia ceny umownej wycieczki za-
stosowano kurs wymiany podany w danym/
aktualnym katalogu, cenniku, ofercie lub na 
stronie internetowej BP TF. 
Niniejsze postanowienie o jednostronnym 
podwyższeniu ceny umownej podróży, w 
tym formuły kalkulacji, stosuje się podob-
nie do możliwości jednostronnego pod-
wyższenia cen innych usług świadczonych 
przez BP TF na rzecz klienta zgodnie z od-
powiednimi warunkami umowy.

W przypadku jednostronnej podwyżki ceny 
umownych wycieczki, BP TF powiadomi 
klienta na piśmie (e-mailem) o wartości 
podwyżki ceny wycieczki, przyczynie pod-
wyżki i zobowiąże go do wpłacenia pod-
wyższonej ceny wycieczki w terminie, który 
wynosi nie mniej niż 5 dni od daty wysłania 
zawiadomienia, nie więcej jednak niż 21 dni 
przed rozpoczęciem wycieczki. Klient pła-
ci wartość podwyższonej ceny wycieczki 
gotówką w BP TF lub za pomocą przelewu 
bankowego. 
Przy obliczaniu cen katalogowych wycie-
czek, kurs wymiany polskiej złotówki na 
euro (euro) z dnia 1 września 2022 r. oraz 
kurs polskiej złotówki na dolara amerykań-
skiego z dnia 1 września 2022 r., do kur-
su CNB (www.nbp.pl/). Ceny przejazdów 
transportem lotniczym lub kombinowanym 
oparte są na cenach biletów, które prze-
woźnik lotniczy przelicza 4,5 pln za 1 USD 
i po cenie paliwa lotniczego 600 USD/MT. 
BP ma prawo, jeśli przewoźnik lotniczy to 
uczyni, do jednostronnego podwyższenia 
ceny przejazdów transportem lotniczym 
lub kombinowanym 3 pln za każdy bilet 
powrotny, za każde 0,1 pln, o które aktu-
alny kurs PLN do 1 USD przekracza kal-
kulację przeliczeniową stawka 5,5 pln za 
1 USD. Cena paliwa lotniczego oparta jest 
na średniej miesięcznej najwyższych cen 
dziennych określonych przez „Barges FOB 
Rotterdam High”, publikowanych w „Platts 
Marketscan” dostępnym na stronie www.
platts.com (cena na rynku światowym) za 
miesiąc poprzedzający miesiąc w za którą 
ma zostać naliczona dopłata paliwowa. Je-
żeli ta średnia cena paliwa lotniczego prze-
kracza cenę kalkulacyjną 600 USD/MT, 
biuro podróży ma prawo naliczyć dopłatę 
paliwową za każde miejsce zgodnie z re-
gulaminem linii lotniczej obsługującej lot. 
Sposoby obliczenia podwyżki cen wycieczki: 
a)   wzrost cen transportu w tym paliwa 

proporcjonalnie, do ceny która przy-
pada na jednego klienta, gdy ogólny 
wzrost cen dla tej przyczyny, podzie-
lony jest przez całkowitą liczbę klien-
tów danej podróży. 

b)   wzrost podatków, opłat lub innych po-
dobnych transakcji lub rekompensat 
pieniężnych z  usług turystycznych 
świadczonych na podstawie umowy 
przez osoby trzecie, które są bezpo-
średnio zaangażowane w dostarcza-
nie usług, w tym płatności związanych 
z  transportem proporcjonalnie do 
płatności za osobę. 

c)   wzrost kursu złotówki, korony czeskiej, 
euro, dolara stosowanego przy usta-
laniu ceny podróży, kwocie odpowia-
dającej wysokości procentowej zmiany 
wysokości cen usług płatnych w walu-
cie obcej. Decydujący dzień, gdy cena 
została ustalona jest wymieniony w 
katalogu, cenniku lub w formie oferty 
wycieczki. 

Takie zmodyfikowane ceny wycieczki 
obowiązują z dniem ogłoszenia korekt ce-
nowych i  stosuje się do wszystkich usług, 
które klient już zamówił i które są zawarte 
w ostatecznej cenie ustalonej w umowie 
turystycznej. Pisemne powiadomienie 
o wzrostach cen BPTF wysyła klientowi co 
najmniej 21 dni przed wyjazdem. 
Jeśli BPTF zmuszone jest przez okoliczno-
ści zewnętrzne podnieść ostateczną cenę 
wyjazdu w innych niż wyżej wymienionych 
przypadkach, lub jeżeli cena wycieczki 
musi zostać zwiększona o ponad 8%, BPTF 
zaproponuje klientowi zmianę umowy. Je-
żeli klient nie zgadza się na zmianę umowy, 
ma on prawo do wypowiedzenia umowy w 
ciągu 5 dni od momentu zaproponowanej 
zmiany umowy. Jeśli klient nie wycofa się 
z  umowy w określonym terminie wyraża 
zgodę na zaproponowaną zmianę. Gdy 
następuje zmiana zakwaterowania na żą-
danie klienta cena może być ustalana indy-
widualnie z kontrahentem i może nastąpić 
podwyższenie cen w stosunku do cen ka-
talogowych związana z  krótkim terminem 
przyjazdu lub wyczerpaniem miejsc w naj-
niższych cenach zamówionych przez BPTF. 
Wszelkie promocje lub obniżki cen jakie 
wprowadziło BPTF po dacie zawarcia 
umowy między BPTF, a klientem, nie daje 

klientowi prawa do żądania dodatkowych 
świadczeń w obniżonych cenach. 

III.	WARUNKI	PŁATNOŚCI	
BPTF ma prawo żądać zapłaty całości ceny 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
a  Klient ma obowiązek do zapłaty ceny 
wyjazdu przed jego rozpoczęciem. W dniu 
zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest 
do zapłaty na rzecz BPTF zaliczki w wyso-
kości 30% ceny końcowej z umowy, ewen-
-tualnie innej kwoty ustalonej przez BPTF. 
Pozostałą kwotę Klient zobowiązany jest 
uiścić na 45 przed rozpoczęciem wyjazdu. 
W przypadku nie dotrzymania terminów 
zapłaty BPTF ma prawo do anulowania 
wycieczki i  pobrania od Klienta opłaty za 
anulację zgodną z  Ogólnymi Warunkami 
Uczestnictwa. Ewentualne zwroty lub nad-
płaty są dokonywane na rachunek, z  któ-
rego zostały zrealizowane. Dniem zapłaty 
jest dzień, w którym środki znalazły się na 
koncie BPTF. W przypadku, gdy ostateczna 
cena podróży wskazana w umowie obejmu-
je ubezpieczenie należy zapłacić również 
za ubezpieczenie. Jeżeli zawarcie Umowy 
następuje na mniej niż 45 dni przed rozpo-
częciem imprezy, Klient zobowiązany jest 
do zapłaty jednorazowo pełnej 100% kwo-
ty w dniu podpisania Umowy. Za wpłatę w 
terminie należy uznać datę, w której BPTF 
fizycznie otrzymuje na konto lub gotówką 
pieniądze za umowę. W przypadku zamó-
wienia wycieczki na czas krótszy niż 14 dni 
przed wyjazdem klient ma obowiązek za-
płacić natychmiastowo za wyjazd w biurze 
gotówką lub przelewem i odesłać do biura 
potwierdzenie przelewu. Biuro zastrzega 
sobie prawo rozwiązania Umowy z  Klien-
tem, którego wpłaty nie zostaną przez nie-
go zrealizowane w ustalonych terminach, 
przy czym Klient jest zobowiązany do po-
krycia kosztów związanych z rozwiązaniem 
Umowy. Jeżeli Klient przed dniem rozpo-
częcia imprezy nie uiści 100% ceny nie ma 
prawa do rozpoczęcia pobytu lub impre-
zy turystycznej. Dowód zakwaterowania 
(Voucher) zostanie przekazany klientowi 
po wpłaceniu 100% całkowitego kosztu 
wycieczki. Jeżeli klient (osoba fizyczna) 
odstąpi od umowy, na którą klient (osoba 
fizyczna) otrzymał składkę od pracodawcy, 
a  pracodawca wpłacił kwotę finansową na 
rachunek BPTF, BPTF zwróci kwotę praco-
dawcy po odliczeniu kosztów anulacji. 

Voucher TRAVEL FAMILY
Voucher TRAVEL FAMILY na zakup wyciecz-
ki / usługi turystycznej podlega warunkom 
na nim podanym. W przypadku, gdy klient 
nie wykorzysta vouchera w okresie jego 
ważności, istnieje możliwość przedłużenia 
jego ważności lub zwrotu wartości vouche-
ra odpowiadającej kwocie wpłaconej przez 
klienta w ciągu 60 dni, po upływie terminu 
ważności (dotyczy tylko VOUCHERÓW, za 
które można zapłacić gotówką ). Wartość 
VOUCHERA jest objęta ubezpieczeniem na 
wypadek upadłości BP do wysokości kwoty 
zapłaconej przez klienta. Vouchery można 
wykorzystać na zakup wakacji z aktualnej 
oferty BP TF. W przypadku wykorzystania 
vouchera i późniejszego odstąpienia przez 
klienta od Umowy, różnica po potrąceniu 
opłat za rezygnację zostanie zwrócona na 
voucher TRAVEL FAMILY. 

IV.	ZNIŻKI	
Zniżki są udzielane od cen podstawowych 
tzn. ceny podstawowej za pobyt (nie usług 
opcjonalnych - usługi lotnicze i  autoka-
rowe, usługi zakupione dodatkowo, np. 
dodatkowych posiłków, itp). Wszystkie 
rabaty mogą być stosowane tylko przy 
rezerwacji pobytu przed zawarciem umo-
wy i  nie można powoływać się na nie po 
podpisaniu umowy. Przy zniżkach dla pra-
cownika lub członka klubu konieczne jest 
wykazanie dowodu członka lub pracowni-
ka, należy również przedłożyć certyfikat 
przed zawarciem umowy. Zniżki dla dzieci 
na dostawkach łóżkach są przyznawane w 
zależności od wieku dzieci w kolejności od 
najstarszego do najmłodszego, dzieci nie 
mogą być umieszczane na podstawowym 
łóżku w pokoju, gdzie łóżka mogą być zaj-
mowane przez osoby dorosłe. Zniżki 
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dla dzieci zależą od kontrahenta danego 
obiektu. Decydujące znaczenie dla sto-
sowania tych zniżek ma osiągnięty wiek 
dziecka, a  liczba dorosłych z  dzieckiem w 
pokoju to minimalnie 2 osoby (płacą pełną 
cenę). Gdy dziecko przekroczy granicę wie-
ku ważną dla danej zniżki podczas trwania 
imprezy będzie ona traktowana jak gdyby 
limit ten został osiągnięty przed rozpo-
częciem wycieczki. Zniżki dla 2 lub więcej 
dzieci zakwaterowanych razem z  1 osobą 
dorosłą lub zniżki dla dzieci przebywają-
cych w oddzielnym pomieszczeniu - infor-
macje w BPTF. Jeśli w obiekcie podana jest 
cena rodzinna, jest ważna tylko dla 4 osób. 
Nie ma dodatkowych zniżek na tę rodzinną 
cenę. Warunki uzyskania EXTRA ZNIŻKI: 
Zniżkę można łączyć ze zniżkami FIRST 
MINUTE. Zniżka zostanie przyznana tylko 
w przypadku, gdy będzie dotyczyła drugie-
go wyjazdu o tej samej lub niższej wartości. 
Extra zniżki nie należy łączyć ze zniżkami 
stałego klienta nie dotyczy ona również 
ofert Last Minute oraz innych specjalnych 
zniżek TRAVEL FAMILY s.r.o  Sp. z  o.o. od-
dział w Polsce. 

V.	ZMIANY	USŁUG,	ODSTĄPIENIE	 
OD	UMOWY,	ODWOŁANIE	IMPREZY	
TURYSTYCZNEJ	
BPTF, może przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej z  przyczyn od niego nieza-
leżnych, zmienić istotne warunki Umowy 
z Klientem przy czym powinien niezwłocz-
nie powiadomić o  tym Klienta w formie 
pisemnej. Istotne warunki umowy wymie-
nione są w ustawie 2527. W takiej sytuacji 
Klient powinien niezwłocznie nie później 
niż w terminie 5 dni poinformować BPTF, 
czy przyjmuje proponowaną zmianę Umo-
wy albo odstępuje od Umowy za natych-
miastowym zwrotem wszystkich wniesio-
nych świadczeń i  bez obowiązku zapłaty 
kary umownej. BPTF wraz z  propozycją 
zmiany Umowy przedstawi Klientowi w for-
mie pisemnej informacje o zmianie Umowy 
wynikającej z ustawy 2527. 
BPTF ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 
a)  liczba osób zarejestrowanych na wyjazd 

jest mniejsza niż liczba minimalna okre-
ślona w umowie, a  organizator przed-
stawił decyzję, o  rezygnacji z  podróży, 
klientowi w terminie określonym w umo-
wie, która nie powinna być mniejsza niż: 

 I)   dwadzieścia dni przed wyjazdem dot. 
Podróży trwających dłużej niż sześć 
dni, 

 II)  na siedem dni przed wyjazdem dot. 
podróży trwających od dwóch do 
sześciu dni. 

 III)  czterdzieści osiem godzin przed 
rozpoczęciem podróży w przypadku 
podróży trwającej krócej niż dwa dni, 
lub 

b)  gdy siła wyższa uniemożliwia spełnienie 
tego obowiązku w przypadku nieunik-
nionych okoliczności i  odwoła podróż 
niezwłocznie przed rozpoczęciem wy-
cieczki. 

Organizator w tych przypadkach zwróci 
klientowi wszystkie dokonane wpłaty, ale 
nie wypłaca klientowi odszkodowania. 
W przypadku wystąpienia poważnych oko-
liczności (wynikających ze zmiany przez 
dostawcę), które uniemożliwiają świad-
czenie usług przez BPTF po ustalonych 
cenach oraz warunkach Umowy spowodo-
wane okolicznością siły wyższej BPTF jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy po-
dróży i jej anulacji w dowolnym momencie. 
Jeśli pojawią się okoliczności, które unie-
możliwiają wykonanie umowy przez BPTF 
zgodnie z  warunkami umowy BPTF jest 
zobowiązane do przekazania takich zmian 
Klientowi bez zbędnej zwłoki. Klient ma 
prawo w przypadku braku akceptacji zmian 
w umowie odstąpić od umowy. W tym w 
przypadku odwołania podróży z  powodu 
siły wyższej jest uprawniony do zwrotu za-
płaconej ceny, lub zaliczki bez jakiegokol-
wiek odszkodowania. 
Jeśli klient nie wycofa się z umowy w ter-
minie 5 dni od dnia otrzymania informacji 
o  zmianie umowy, zrozumiałe jest, że ze 
zmianą się zgadza. BPTF ma prawo wypo-
wiedzieć umowę najpóźniej 21 dni przed 
wyjazdem jeżeli nie została uzbierana mi-
nimalna liczba klientów przy wycieczkach 
autokarowych, tj.: 
a)  35 osób płacących pełną cenę katalo-

gową transportu autokarowego do 48 
miejsc, 

b)  45 osób płacących pełną cenę katalo-
gową za transport autokarowy do 60 

miejsc, 
c)  50 osób płacących pełną cenę katalogo-

wą transportu lotniczego do 78 miejsc, 
d)  100 osób płacących pełną cenę katalo-

gową transportu lotniczego o pojemno-
ści powyżej 132 miejsc. 

Dla innych wycieczek BPTF zastrzega so-
bie prawo do odwołania imprezy, jeśli nie 
osiągnięto minimalnej liczby uczestników 
określonych w ofercie. BPTF przy odwoła-
niu podróży ma obowiązek poinformować 
klienta na piśmie najpóźniej 21 dni przed 
wyjazdem. W takim przypadku klient ma 
prawo do pełnego zwrotu bez dalszego 
odszkodowania. BPTF zastrzega sobie 
prawo do zmiany daty, godziny przyjaz-
du i  wyjazdu, miejsca wyjazdu, odwołania 
antenki w przypadku nieosiągnięcia mi-
nimalnej liczby 5 uczestników z  danego 
miejsca wyjazdu (w wyjątkowych przypad-
kach, na kilka godzin przed planowanym 
wyjazdem). W tym przypadku Klient nie 
ma prawa na odstapienie od umowy ani 
żadnej zniżki. Ponadto BPTF zastrzega 
sobie prawo do zmiany trasy i  czasowej 
zmiany programu z  powodu siły wyższej, 
z  powodu decyzji władz publicznych, któ-
re mają bezpośredni i  pośredni wpływ na 
obliczenie ceny podróży, lub z  powodów 
nadzwyczajnych, na które BPTF nie może 
mieć wpływu. W przypadku nieuniknione-
go zdarzenia tzw. siła wyższa, np. straj-
ki uważane są za niekorzystne, pogoda, 
stan wojenny, wojny lokalne, powstanie, 
niestabilność polityczna prowadząca do 
zagrożeń dla zdrowia i  życia klientów, za-
mieszki, przewroty wojskowe prowadzące 
do ogólnego chaosu, terrorystyczne ataki, 
konsekwencje polityki migracyjnej, eks-
plozje, niszczycielskie klęski żywiołowe, tj. 
trzęsienia ziemi, erupcja wulkanu, pożary, 
powodzie, tsunami, huragany, silne burze, 
tornada, epidemie chorób zagrażających 
zdrowiu i życiu klientów, nieprzewidywalne 
problemy techniczne samolotów lub inne 
nieprzewidywalne problemy techniczne 
w danej lokalizacji zagrażające zdrowiu 
klientów np. problemy z przekazywaniem 
prądu i wody) itp. Zdarzenia tzw. siły wyż-
szej nie mogą być przedmiotem reklamacji 
do żądania odszkodowania. W przypadku 
wydarzeń spowodowanych tak zwaną siłą 
wyższą, BP patrzy na tę sytuację jako sy-
tu-ację awaryjną, gdy TA się rozpoczęła 
zanim klient zaczyna podróż i  ma prawo 
anulować lub wypowiedzieć umowę bez 
żadnego dotrzymania terminu odstąpienia 
od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
BP ma prawo do zapłaty za wykonane usłu-
gi. Najwyższym priorytetem jest ochro-
na zdrowia i  życia klientów, w przypadku 
przerwania wyjazdu z  powodu tak zwanej 
siły wyższej, klienci zostaną przewiezieni 
do Polski. W przypadku braku świadcze-
nia usług ze względu na tzw. siłę wyższą 
klientowi nie przysługuje zniżka od ceny 
wyjazd lub odstąpienie od umowy. Ewen-
tualne inne koszta związane z interwencją 
siły wyższej nie będą zwracane przez BP. 
BPTF nie ponosi odpowiedzialności w po-
wyższych przypadkach za konsekwencje 
i  szkody z  tego wynikające: zmiany pro-
gramu i ceny wycieczek. BPTF również nie 
ponosi odpowiedzialności za odwołanie 
wycieczki i  za zmiany planu podróży, tra-
sy i  usług z  powodu siły wyższej. W takim 
przypadku BPTF świadczy wyłącznie usłu-
gi zgodnie z  jego możliwościami. Nie jest 
to uważane za istotną zmianę wycieczki 
zmiana rozkładu lotów, zmiana odlotu / 
przylotu, zmiana wyjazdu/ przyjazdu, tra-
sy, planu podróży oraz harmonogram lub 
zmiany lotu. BPTF nie odpowiada w przy-
padku ewentualnych przesunięć / opóź-
nień lotów lub przesunięć lotów i ostrzega 
o możliwości ich wystąpienia. BPTF zwraca 
uwagę, że w przypadku zmiany lotu lub 
zmiany rozkładu lotów nie przysługuje pa-
sażerowi prawo do odstąpienia od umowy 
i odszkodowania. 

VI.	ZMIANA	UMOWY	ZE	STRONY	KLIENTA	
1.   Zmiana terminu imprezy, miejsca im-

prezy lub rodzaju zakwaterowania albo 
rodzaju transportu w Umowie na pod-
stawie pisemnego wniosku Klienta zo-
stanie przeprowadzona ze strony BPTF, 
jeżeli istnieją realne przesłanki dla tej 
zmiany oraz jeżeli BPTF ma możliwośc 
dokonania zmiany. Prośba Klienta do-
tycząca zmiany Umowy obowiązuje do-
piero po pisemnym potwierdzeniu przez 
BPTF. Klient ma obowiązek uiszczenia 
za zmianę terminu imprezy, zmianę 

miejsca imprezy, zmianę rodzaju zakwa-
terowania lub zmianę rodzaju transpor-
tu w Umowie 200 PLN za każdą uczest-
niczącą osobę włącznie z dziećmi, jeżeli 
Klient przeprowadzi tę zmianę w okre-
sie 30 i więcej dni przed rozpoczęciem 
korzystania z  usług. Jeżeli zmiana ter-
minu imprezy, zmiana miejsca imprezy, 
zmiana rodzaju zakwaterowania albo 
zmiana rodzaju transportu zostanie 
przeprowadzona ze strony Klienta w 
Umowie w okresie 29 i mniej dni przed 
rozpoczęciem korzystania z usług, taka 
zmiana uważana jest za odstąpienie od 
Umowy ze strony Klienta na podstawie 
punktu VII. Wyżej wymienione warunki 
wynikają ze ściśle określonych warun-
ków dotyczących zmian i  anulowania 
ze strony podmiotów świadczących za-
kwaterowanie. Określając ilość dni przy 
zmianie do określonej liczby dni zalicza 
się również dzień, w którym doszło do 
doręczenia oznajmienia o  zmianie do 
BPTF. Do liczby dni nie zalicza się dnia, 
w którym ma zostać świadczona pierw-
sza usługa (odlot, odjazd lub początek 
imprezy, pobytu). 

2.   Zmianę danych osobowych, zmianę ad-
resu Klienta, innych danych klienta, lub 
zmianę uczestnika os. zamawiającego 
Klient musi oznajmić pisemnie do BPTF. 
Liczy się dzień udokumentowanego do-
starczenia oświadczenia do BPTF w niżej 
podanym terminie, a osoba w nim poda-
na staje się Zamawiającym. Oświadcze-
nie musi zawierać informację nowego 
Klienta, że zgadza się z zawartą umową 
turystyczną i  spełnia wszelkie warun-
ki określone dla świadczenia imprezy 
oraz jego podpis. Klient ma obowiązek 
uiszczenia za zmianę osoby w Umowie 
przeprowadzonej w okresie 3 i więcej dni 
przed rozpoczęciem korzystania z usług 
kwotę 200 PLN za każdą zmienioną 
osobę włącznie z  dziećmi. Jeżeli zmia-
na osoby w umowie przepro-wadzona 
jest w okresie 2 i mniej dni przed rozpo-
częciem korzystania z  usług, zmiana ta 
jest uważana za odstąpienie od Umowy 
ze strony Klienta na podstawie punktu 
VII. Określając ilość dni przy zmianie do 
określonej liczby dni zalicza się również 
dzień, w którym doszło do doręczenia 
oświadczenia o  zmianie do BPTF. Do 
liczby dni nie zalicza się dnia, w którym 
ma zostać świadczona pierwsza usługa 
(odlot, odjazd lub początek imprezy, po-
bytu). Jeśli w umowie nastąpiła zmiana 
osoby lub terminu, w którym wliczona 
została zniżka za wczesny zakup, nowa 
rezerwacja i  nowa umowa są zawierane 
na podstawie aktualnych warunków ce-
nowych. W takim przypadku pierwotna 
zniżka na wcześniejszy zakup nie jest 
udzielana na nowo zawieranej umowie. 
Pierwszy klient z  umowy oraz nowy 
klient są solidarnie odpowiedzialni za 
opłacenie podróży i  kosztów na rzecz 
BPTF związanych z dokonaniem zmiany. 

3. Zmiana liczby osób w umowie: 
a)  Jeżeli tylko jedna z  osób na umowie 

rezygnuje z  wyjazdu mając zakupiony 
pokój dwuosobowy lub wieloosobowy, 
pozostała(e) osoba(y) jest(są) zobo-
-wiązana(e) do uiszczenia opłaty za po-
kój jednoosobowy albo uiścić opłatę za 
niezajęte łóżka. Jeżeli opłata ta nie zo-
stanie uiszczona, osoby te nie spełniają 
warunków do wystawienia dokumentów 
podróży – Vouchera i  nie mogą im być 
świadczone usługi ze strony BPTF. 

b)  W przypadku, gdy Klient zakupi cały 
apartament i  jedna albo więcej osób w 
apartamencie zrezygnują z wyjazdu po-
zostałe osoby z Umowy są zobowiązane 
do uiszczenia w określonym terminie 
różnicy w stosunku do podstawowej 
ceny zakwaterowania. Jeżeli Klient nie 
dopłaci różnicy, BPTF uważać to będzie 
za odstąpienie od Umowy ze strony 
Klienta na podstawie punktu VII. 

Bezpłatna zmiana wycieczki w możliwa jest 
tylko do 31.12.2023. Zmiany można doko-
nać tylko i wyłącznie w cenach i warunkach 
z dnia zmiany przy takiej samej ilości osób. 
BPTF zastrzega sobie prawo do naliczenia 
opłat administracyjnych związanych ze 
zmianami. Nowa umowa musi być wybra-
na z  dostępnej oferty i  co najmniej z  taką 
samą ceną za osobę dorosłą jaka obejmo-
wała pierwotną umowę przy zachowaniu 
takiej samej liczby pasażerów, długość 

wyjazdu, kategorii hotelu, typu zakwate-
rowania i  rodzaju posiłków. Zmiana jest 
możliwa tylko po cenach i z zastrzeżeniem 
warunków ważnych w dniu zawarcia nowej 
umowy. BPTF zastrzega sobie prawo do 
obciążenia klienta dodatkowymi kosztami 
poniesionymi w związku ze zmianą Umowy. 
Bezpłatna zmiana nie jest możliwa w przy-
padku lotów „na zapytanie“. 

VII.	OSTAPIENIE	OD	UMOWY	–	REZYGNA-
CJA	Z IMPREZY	ZE	STRONY	KLIENTA	
Klient może w każdym czasie zrezygno-
wać z  imprezy turystycznej. Rezygnacja 
(odstąpienie) od umowy musi być złożone 
w formie pisemnej. Przy czym za ważne 
uznaje się złożenie rezygnacji z podpisem 
osoby rezygnującej z  rezerwacji lub jego 
zastępcy. Za dzień złożenia rezygnacji 
przyjmuje się dzień jej wpływu do biura 
BPTF. W tym przypadku, BPTF ma prawo 
żądać odszkodowania na podstawie ogól-
nych warunków UCZESTNICTWA nabytych 
usług. Koszty rezygnacji są wpłacane przez 
klienta i  pobierane natychmiast przez 
BPTF. Kwota Ubezpieczenia nie wraca 
do klienta. BPTF ma prawo do odliczenia 
kosztów anulacji z  pełnej wpłaty lub czę-
ściowej zaliczki. Jeśli koszty rezygnacji 
są wyższe niż przedpłaty wpłacone przez 
klienta, klient zobowiązany jest do zapłaty 
różnicy w ciągu 14 dni od otrzymania osta-
tecznego rozliczenia. Po odjęciu kosztów 
rezygnacji i zwrocie dokumentów od klien-
ta do BPTF klient otrzymuje z  powrotem 
resztę wpłaconej kwoty. Wysokość kosztów 
rezygnacji zależy od czasu, w którym BPTF 
otrzymał wniosek klienta o odstąpienie od 
umowy, a mianowicie: 
Do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy – 
10 % od osoby od ustalonej ceny nie mniej 
niż 200 pln/os. 
Od 44 do 31 dni przed rozpoczęciem im-
prezy – 30 % od osoby od ustalonej ceny. 
Od 30 do 16 dni przed rozpoczęciem im-
prezy – 50 % od osoby od ustalonej ceny. 
Od 15 do 8 dni przed rozpoczęciem im-
prezy – 75 % od osoby od ustalonej ceny. 
Od 7 dni do rozpoczęcia podróży lub jej 
nierozpoczęcia lub przerwania imprezy tu-
rystycznej – 100 % od osoby od ustalonej 
ceny. 
a)  W przypadku rezygnacji klienta z umowy 

dotyczącej imprez lotniczych BPTF ma 
prawo pobrać 100 % wartości przelotu 
(lot, transfer, podatki i opłaty lotniskowe) 
za które biuro podróży zapłaciło z góry, 
a  linie lotnicze nie przewidują zwrotów 
kosztów w przypadku rezygnacji. 

b)  na wybrane zakwaterowanie/ obiekty 
obowiązują indywidualne koszty rezy-
gnacji ustalone przez kontrahenta BPTF. 
Te informacje znajdują się w opisach 
obiektu w katalogu lub na stronie inter-
netowej BPTF www.vitkovicetours.pl. 

Powyższe warunki wynikają z  surowych 
warunków dotyczących zmian i  odwołań 
w przypadku obiektów noclegowych i  li-
nii lotniczych. Przy ustalaniu liczby dni 
do obliczenia kosztów rezygnacji, bierze 
się pod uwagę dzień, w którym dotarło do 
BPTF powiadomienie o odwołaniu umowy. 
Liczba dni nie obejmuje dnia, w którym 
rozpoczyna się pierwsza usługa (wylot, 
wyjazd, pobyt). W przypadku, gdy klient nie 
stawi się w dniu rozpoczęcia usług tj. noc-
legi w obiekcie w dniu podanym na umowie 
(voucherze) lub nie stawi się na wyjazd 
(wylot) lub zostanie wyłączony z  podró-
ży (np. ukrywając faktyczny stan zdrowia, 
z  powodu zakłócania podróży, zagrażając 
życiu i  zdrowiu innych uczestników, lub 
pracownikom BPTF, nie zachowując się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa i obyczajami) czy też nie będzie w niej 
uczestniczył ze względu na nieprawidłowe 
zapoznanie się z umową lub niezastosowa-
nie się do przepisów, paszport, wizowych 
i  innychprzepisów, nie jest uprawniony do 
zwrotu wpłaconej sumy pieniędzy i  traci 
100%, nie ma mowy o rezygnacji z podró-
ży, jeżeli w danym dniu nie zgłoszono w 
BPTF lub u  jego przedstawiciela. W przy-
padku, gdy klient anuluje część podróży 
w jej trwania lub nie skorzysta z  żadnej 
z  opłaconych usług, nie jest uprawniony 
do zwrotu kosztów za niewykorzystane 
usługi. Jeżeli klient anuluje umowę przed 
jej rozpoczęciem, a posiadał kompleksowe 
Ubezpieczenie włącznie z Ubezpieczeniem 
kosztów rezygnacji, może ubiegać się o 
zwrot w firmie ubezpieczeniowej, na wy-
płatę kosztów anulacji pobieranej przez 
BPTF. Rezygnację z udziału w wycieczce 
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ubezpieczony lub beneficjent (w rozumie-
niu kr) musi zgłosić do BPTF najszybciej 
jak się da w dniach roboczych od momentu 
gdy nastąpiła niemożność uczestnictwa 
i  wyciecze BPTF. O  takie informacje może 
ubiegać się firma ubezpieczeniowa zgod-
nie z  warunkami firmy ubezpieczenio-
wej dotyczącymi zasad anulacji. Warunki 
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji klient 
otrzymuje po zawarciu umowy o kosztach 
rezygnacji. Rezygnacja musi być dokonana 
przez uprawnioną osobę - ZAMAWIAJĄCE-
GO lub jego zastepcę w sposób możliwy do 
udowodnienia i należy powiadomić BPTF w 
trybie natychmiastowym, w którym wystą-
piła niezdolność klienta do wzięcia udzia-
łu w wyjeździe BPTF. Z  tym roszczeniem 
może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń 
w zakresie Kosztów rezygnacji. Warunki 
ubezpieczenia kosztów rezygnacji klient 
otrzyma przy zawarciu umowy. 

VIII.	USŁUGI	DODATKOWE	
Usługi dodatkowe (fakultatywne) są to 
takie usługi, które nie są objęte ceną. 
Dodatkowe usługi Klient opłaca osobno. 
Klient jest zobowiązany wskazać swoje 
żądania dotyczące dodatkowych usług 
przy zawarciu Umowy, a  opłaty związane 
z dodatkowymi usługami jest zobowiązany 
uiścić bezpośrednio przy wpłacie pierwszej 
zaliczki lub całej kwoty. W trakcie trwania 
umowy Klient może wnieść prośbę o  do-
datkowe usługi bezpośrednio do rezyden-
ta, który jeżeli będzie to możliwe powinien 
pośredniczyć przy zawarciu dodatkowych 
usług. W tym wypadku opłaty za usługi do-
datkowe Klient uiści bezpośrednio na rzecz 
wykonawcy tychże usług w odpowiedniej 
walucie. BPTF nie gwarantuje jakości wy-
konania usług, które Klient zawiera na 
miejscu u  rezydenta lub innej osoby czy 
też organizacji. Klient może zostać zakwa-
terowany w dowolnej części hotelu chyba, 
że strony dokonały w umowie szczegóło-
wych pisemnych ustaleń w tym zakresie. 
Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi 
są zdjęciami przykładowymi, a  zatem po-
koje mogą różnić się od prezentowanych 
na zdjęciach w katalogu lub na stronie or-
ganziatora lub Agenta. Przedstawione w 
katalogu ceny za wyposażenie lub usługi 
dodatkowo płatne, w tym parasole, klima-
tyzacja, sejf, itp. są cenami orientacyjnymi, 
ważnymi w chwili przygotowywania katalo-
gu i  mogą ulec zmianie. Niektóre atrakcje 
wymienione w opisach hoteli mogą być 
dostępne sezonowo. Należy pamiętać, że 
przed sezonem i  po nim niektóre obiekty 
noclegowe mogą ograniczać swoje usługi 
(anulowanie lub znaczne ograniczenia po-
siłków w formie bufetu, przestojów w dzia-
łaniu klimatyzacji, zamknięcie basenów 
wewnętrznych / zewnętrznych itp.). Udzie-
lanie zniżek LAST MINUTE jest odzwiercie-
dleniem tego, że jakość usług może nie być 
równa jakości usług zakupionych po pełnej 
cenie katalogowej, ponieważ  hotelarz ofe-
ruje w niższych cenach ostatnie dostępne 
oferty pokoi. W przypadku sprzedaży wy-
cieczek w systemie Last Minute, a także in-
nych zniżek specjalnych, zwracamy uwagę 
na fakt, że chociaż zachowana jest określo-
na jakość i ilość usługi, klient może zostać 
zakwaterowany w innym typie pokoju lub 
apartamentu (studio) lub w innym (alter-
natywnym) obiekcie noclegowym. Ponadto 
BPTF zastrzega sobie prawo do przenie-
sienia klientów do innych obiektów zgodnie 
z ofertą BPTF. BP ma prawo do wszystkich 
powyższych zmian i  może poinformować 
klienta nawet po rozpoczęciu wyjazdu. Ci, 
którzy wyruszają w podróż, muszą także 
liczyć na utratę komfortu własnego miesz-
kania przez określony czas i  konieczność 
dostosowania się do nowego środowiska, 
atmosfery, diety, mentalności ludzi, flory 
i fauny w miejscu, które wybrali na wakacje.
 
IX.	UBEZPIECZNIE	
BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej 
z  SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy 
generalnej ubezpieczenia o  nr 205257 
z dnia 24.09.2015 zawiera na rzecz klien-
tów uczestniczących w organizowanych 
imprezach zagranicznych, ubezpieczenia 
zgodnie z  przepisami ustawy o  usługach 
turystyczh z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj 
i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest 
w umowie uczestnictwa/umowie zgłosze-
nia udziału w imprezie turystycznej. Ubez-
pieczony przystępując do ubezpieczenia 
wyraża zgodę na zwolnienie z  obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej określo-

nej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o  zawodzie lekarza i  lekarza den-
tysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących 
go lekarzy w kraju i za granicą z obowiąz-
ku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz 
wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL 
IDUNA dokumentacji medycznej z  jego 
leczenia, w celu ustalenia prawa do świad-
czenia z  zawartej umowy ubezpieczenia 
i  wysokości świadczenia, a  także informa-
cji o  przyczynie śmierci Ubezpieczonego, 
z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna 
jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnie-
nia zdarzenia ubezpieczeniowego Dane 
osób objętych ubezpieczeniem w zakresie 
obejmującym: imię, nazwisko, datę urodze-
nia, adres zamieszkania/zameldowania, 
zostaną udostępnione do firmie ubezpie-
czeniowej, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU 
S.A. z  siedzibą przy ul. Siedmiogrodzka  9 
w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwa-
rza udostępnione dane osobowe zgodnie 
z  ustawą o  ochronie danych osobowych, 
w celu realizacji umowy ubezpieczenia 
oraz marketingu produktów i usług świad-
czonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU 
S.A. BPTF wraz z  dokumentami podróży 
wysyła karty ubezpieczenia wraz z instruk-
cja postępowania. Każda osoba ma prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, jak również prawo wyrażenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 
osobowych w celu marketingowym. Klient 
ma możliwość wykupienia również Ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji. 
Organizator jest ubezpieczony SIGNAL 
IDUNA POLSKA TU S.A. na wypadek swojej 
niewypłacalności na pokrycie kosztów po-
wrotu Klientów z  imprezy turystycznej do 
miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu 
z imprezy turystycznej. 
W myśl dyrektywy Unii Europejskiej nr. 
159/1999 gwarantuje klientowi w przypad-
ku upadku BPTF, które: 
a)   nie może zapewnić klientowi transportu 

z  miejsca pobytu za granicą do Polski, 
jeżeli taki transport jest częścią podróży, 

b)   nie może zwrócić klientowi zapłaconej 
zaliczki ani ceny podróży w przypadku, 
gdy podróż nie miała miejsca, lub 

c)   nie może zwrócić klientowi różnicy mię-
dzy ceną zapłaconą za podróż, a  ceną 
pakietu, pod warunkiem, że podróż od-
była się tylko częściowo. 

Przepisy dotyczące warunków i  zakresu 
ubezpieczenia klienta BPTF są określone w 
dokumencie towarzystwa ubezpieczenio-
wego. BPTF jest zobowiązany do przeka-
zania klientowi jednocześnie z  umową lub 
potwierdzeniem umowy ubezpieczenia, 
zawierającego nazwę firmy ubezpieczenio-
wej, warunków ubezpieczenia oraz sposo-
bów powiadamiania o  wypadku ubezpie-
czeniowym. W przypadku, gdy klientowi nie 
będzie udostępniony transport z  miejsca 
zamieszkania za granicą, z  powrotem do 
Polski, jeśli transport jest częścią umowy, 
ubezpieczyciel powinien zapewnić trans-
port do miejsca zamieszkania w Polsce 
włącznie z  noclegami na miejscu wypo-
czynku i wyżywienia do czasu wyjazdu. Je-
śli klientowi zostanie zapewniony transport 
w tym również niezbędne zakwaterowanie 
i wyżywienie na własny koszt, ubezpieczy-
ciel dostarczy mu zwrot tylko w takim za-
kresie, w jakim musiałaby sama wydać na 
podobne usługi. Roszczenia klienta wobec 
BPTF wynikające z nieprzestrzegania umo-
wy przechodzą na ubezpieczyciela BPTF 
do kwoty ubezpieczenia zapewnianego 
przez firmę ubezpieczeniową. Obowiązko-
we ubezpieczenie BPTF obejmuje wyjazdy 
określone w ustawie nr 159/1999 Sb. z póź-
niejszymi zmianami. 

X.	DOKUMENTY	PODRÓŻY	
Klient jest odpowiedzialny za ważność 
swoich dokumentów podróży w czasie 
trwania wycieczki. Obowiązkiem klienta 
jest przedłożenie BPTF zgody przedsta-
wiciela prawnego w przypadku, gdy klient 
w wieku poniżej 18 lat wyjeżdża z kimś in-
nym bez nadzoru opiekuna prawnego. Jeśli 
klient nie posiada ważnego dokumentu po-
dróży i z tego powodu nie może uczestni-
czyć w wycieczce, klient nie będzie upraw-
niony do zwrotu zaliczki lub ostatecznej 
ceny umowy. W przypadku, gdy pełna cena 
podróży nie została zapłacona przez klien-
ta, klient jest zobowiązany za nią zapłacić. 
Klienci, którzy jadą własnym transportem, 
są odpowiedzialni za wszystkie niezbęd-
ne dokumenty potrzebne do podróży za 
granicę (zielona karta, prawo jazdy lub 

międzynarodowe prawo jazdy itp.). Należy 
pamiętać, że dzieci muszą mieć własny 
dokument podróży! W przypadku utraty 
lub kradzieży dokumentu podczas podró-
ży, jest on zobowiązany do uzyskania no-
wego (zastępczego) dokumentu podróży 
na własny koszt. Klient może w tym przy-
padku poprosić o  pomoc rezydenta lub 
przedstawiciela, który postara się pomóc 
w jak najszybszym wyrobieniu nowych 
dokumentów. Wszelkie nakłady pieniężne, 
które poniesie w tej sprawie BPTF klient 
musi zapłacić. 

XI.	DOKUMENTY	ORAZ	OBOWIĄZKI	
WYNIKAJĄCE	Z PRZEPISÓW	CELNYCH,	
DEWIZOWYCH	I INNYCH	
Klient ma obowiązek posiadać podczas 
imprezy turystycznej: ważny paszport, co 
najmniej 6 miesięcy od zakończenia im-
prezy turystycznej (do krajów spoza Unii 
Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu 
osobistego (do krajów należących do Unii 
Europejskiej), ewentualnie wizy turystycz-
nej oraz do przestrzegania przepisów 
celnych i  dewizowych obowiązujących w 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach 
tranzytowych i  docelowych. Powyższy 
obowiązek posiadania ważnego dokumen-
tu podróży dotyczy również dzieci – bez 
względu na ich wiek. W przypadku naru-
szenia zasad paszportowych i  wizowych 
lub nie posiadania ważnych dokumentów 
dzięki czemu klient nie może przekroczyć 
granicy nie daje podstaw do żądania od-
-szkodowania od BPTF. 

XII.	REKLAMACJA	
BPTF jest odpowiedzialne za właściwe zor-
ganizowanie wycieczki i jest zobowiązana do 
udzielenia pomocy klientom w trudnej sytu-
acji. Podróż jest wadliwa, jeżeli którakolwiek 
z  usług turystycznych objętych wycieczką 
nie została dostarczona zgodnie z umową. 
Jeśli podróż ma wadę, klient jest zobowią-
zany do jej zgłoszenia do BPTF bez zbędnej 
zwłoki, jeszcze na miejscu aby biuro moglo 
pomóc w rozwiązaniu problemu. Jednocze-
śnie klient ustali rozsądny czas usunięcia 
wady, chyba że BPTF odmówi usunięcia 
wady. Klient ma prawo zgłosić wadę również 
po-przez pośrednika sprzedaży. Jeżeli po-
dróż ma wadę i klient dokonał jej zgłoszenia 
bez zbędnej zwłoki, w przypadku jej nie usu-
nięcia klient ma prawo do zniżki w wysoko-
ści rozsądnego zakresu cenowego podczas 
czasu trwania wady. Okres przedawnienia 
do zniżki wynosi dwa lata. 
BPTF usunie wady podróży, chyba że nie 
jest to możliwe, lub usunięcie wady wymaga 
nieuzasadnionych kosztów w zakresie roz-
miaru wady i wartości usług turystycznych, 
o których mowa. Jeśli BPTF nie usunie wady 
w wyznaczonym terminie, klient ma prawo 
samodzielnie usunąć wadę i zażądać zwrotu 
niezbędnych kosztów. W przypadku istotnej 
wady klient może odstąpić od umowy bez 
zapłaty kosztów rezygnacji. 
Jeżeli zaistnieją poważne wady po wyjeź-
dzie, BPTF oferuje bez dodatkowych kosz-
tów dla klienta odpowiednią alternatywę, 
jeśli to możliwe, takiej samej lub wyższej 
jakości niż to, co zostało uzgodnione w umo-
wie aby wycieczka mogła zostać kontynu-
owana. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie 
zastępcze jest gorsze od tego, które okre-
ślono w umowie, BPTF zapewni klientowi 
rozsądną zniżkę. Klient może odrzucić pro-
ponowane rozwiązanie zastępcze tylko wte-
dy, gdy nie jest ono porównywalne z uzgod-
nionym w umowie lub jeżeli udzielona zniżka 
nie jest uzasadniona. W tej sytuacji BPTF jest 
zobowiązany jeżeli umowa zawiera również 
transport do dostarczenia klientowi bez 
zbędnej zwłoki i  bez dodatkowych kosztów 
dla klienta, również ekwiwalentnego trans-
portu do miejsca pobytu lub do innego miej-
sca uzgodnionego między stronami. Jeśli nie 
można z powodu 
sił wyższych i wyjątkowych okoliczności za-
pewnić powrotu klienta zgodnie z  umową, 
BPTF ponosi koszty niezbędnego zakwa-
terowania, jeśli jest to możliwe o  porówny-
walnej kategorii do maksymalnie trzech dni 
na rzecz klienta. BPTF nie może powoływać 
się na nieuniknione i nadzwyczajne okolicz-
ności, w których właściwy przewoźnik nie 
może powoływać się na takie okoliczności 
na mocy obowiązującego prawa Unii. Klient 
może złożyć reklamację w miejscu świad-
czenia usługi w formie ustnej lub pisemnej 
i jest zobowiązany do wykazania współpracy 
przy jej rozwiązywaniu i wyjaśnianiu. Skarga 
może być również złożona do biura podróży 

lub agencji pośredniczącej. 
Procedura reklamacyjna BPTF, która jest 
integralną częścią Ogólnych warunków 
uczestnictwa. W przypadku usterek w dzia-
łaniu, klient jest zobowiązany do wspólne-
go działania w taki sposób, aby zapobiec 
lub zminimalizować ewentualne szkody. W 
szczególności, klient jest zobowiązany do 
niezwłocznego przekazania swoich zastrze-
żeń w miejscu pobytu rezydentowi/ przed-
stawicielowi BPTF lub innej odpowiedzialnej 
osobie, aby można było przeprowadzić na 
miejscu naprawę w odpowiednim czasie. 
Przyjęcie zniżki lub zadośćuczynienia od 
obiektu lub BPTF powoduje zamknięcie pro-
cesu reklamacyjnego.
Jeżeli klient nie wskaże braku swojej winy, 
nie jest uprawniony do zniżki. Jeśli brak nie 
zostanie usunięty, przewodnik / rezydent 
BPTF lub inny odpowiedzialny pracownik 
spisze z  klientem protokół reklamacyjny. 
Klient jest zobowiązany do zapewnienia 
współpracy niezbędnej do zaspokojenia 
roszczenia. BPTF nie ponosi odpowiedzial-
ności za poziom zagranicznych usług zwią-
zanych z  wydarzeniami, które nie stanowią 
części wycieczki i  które klient wykupuje na 
miejscu za pośrednictwem przewodnika, ho-
telu lub innej organizacji. W przypadku wy-
stąpienia okoliczności niezależnych od BPTF 
(vis major) i  / lub okoliczności związanych 
z klientem, w których klient, w całości lub w 
części, nie korzysta z zamówionych, opłaco-
nych i zarezerwowanych przez klienta usług 
o ile nie uzgodniono inaczej, nie ma prawa do 
zwrotu lub zniżki na koszt tych usług. Jeśli 
BPTF przerywa podróż z  powodu działania 
siły wyższej, musi podjąć wszelkie środki 
w celu powrotu pasażera. BPTF informuje 
o  możliwości internetowego, pozasądowe-
go rozstrzygnięcia sporu między klientem, 
a  BPTF w związku z  usługami sprzedany-
mi przez Internet. Możesz rozwiązać taki 
spór za pośrednictwem domeny http://
ec.europa.eu/ consumers/ odr/. BPTF in-
formuje niniejszym klienta o pozasądowym 
rozstrzygnięciu sporu między klientem, 
a  BPTF dotyczącego usług sprzedawanych 
przez organizatora. Polski Urząd Inspekcji 
Handlowej (www.katowice. wiih.gov.pl) jest 
właściwym organem do dyskusji na temat 
takiego sporu. 

XIII.	OBOWIAZKI	ZDROWOTNE	
Każdy uczestnik podróżuje ze świadomo-
ścią swojego stanu zdrowia oraz o kosz-
tach usług lekarskich i leczenia za granicą. 
Klient jest zobowiązany do poinformowa-
nia BPTF o wszelkich zdrowotnych ograni-
czeniach na piśmie szczególnie dotyczące 
niepełnosprawności aby móc wybrać do-
powiedni obiekt przystosowany dla osób o 
ograniczonej sprawności. 

XIV.	BAGAŻ	
W przypadku transportu autokarowego 
Klient może zabrać 1 sztukę bagażu pod-
ręcznego ok. 5 kg oraz 1 sztukę bagażu 
głównego o  wadze ok. 17 kg, w transporcie 
lotniczym zależy to od przewoźnika, a  te 
dane sa podawane odpowiednio później w 
roku 2022 było to 15-23 kg (lub inne obo-
wiązujące u  danego przewoźnika). Baga-
że o  wyższej wadze mogą być wyłączone 
z  przewozu. Szczegółowe dane dotyczące 
zasad przewozu bagażu przez danego prze-
woźnika znajdują się na stronie internetowej 
Linii Lotniczych. Klient jest zobowiązany 
do zaznajomienia się z  tymi informacjami 
wraz ze szczególnym uwzględnieniem ba-
gażu nietypowego. Bagażami nietypowymi 
przykładowo są sprzęt do nurkowania, wózki 
dziecięce, wózki inwalidzkie. Chęć zabrania 
takiego bagażu należy zgłosić do BPTF naj-
później przy podpisaniu Umowy. Przewóz 
bagażu nietypowego na trasie z lotniska do 
hotelu i z hotelu na lotnisko odbywa się na 
koszt Klienta. Cena przewozu bagażu nie-
typowego będzie obliczona i  potwierdzona 
przez BPTF po zgłoszeniu takiego przewo-
zu. Jeżeli dojdzie do zaginięcia lub uszko-
dzenia bagażu w trakcie lotu Klient powinien 
niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawi-
cielowi przewoźnika na lotnisku i  wypełnić 
protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia 
bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz 
kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest 
podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii 
lotniczych lub towarzystwa ubezpieczenio-
wego. BPTF nie ponosi odpowiedzialności za 
bagaż oraz rzeczy pozostawione w miejscu 
publicznym bez opieki UWAGA: Nie należy 
umieszczać w bagażu przeznaczonym do 
transportu w lukach bagażowych takich 
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przedmiotów jak: dokumenty, pieniądze 
lub inne wartościowe rzeczy. O  możliwości 
zabrania dodatkowego bagażu lub bagażu 
nietypowego jak np. rower, deski do pływa-
nia, materace i  inne należy pytać w BPTF. 
Uczestnik powinien odpowiednio oznaczyć 
bagaż swoim imieniem i  nazwiskiem oraz 
odebrać go po przybyciu do miejsca pobytu. 

XV.	NOCLEGI	I WYŻYWIENIE	
Każde Państwo samodzielnie przyznaje 
standard obiektów i  ustala dla niego od-
powiednią liczbę gwiazdek (*).W każdym 
kraju istnieje indywidualny system kate-
goryzacji hotelowej, dlatego też nie można 
dokonywać porównań obiektów tej samej 
kategorii w różnych krajach. Wcześniejszy 
przyjazd lub późniejszy odjazd nie jest 
powodem do późniejszego oddania poko-
ju. Doba hotelowa we wszystkich hote-
lach i apartamentach zwykle kończy się 
o godz. 09:00 lub 10:00, a rozpoczyna się 
o  godz. 12:00–16:00. W przypadku póź-
nych wylotów lub wyjazdów, bez względu 
na godzinę zakwaterowania, należy opu-
ścić pokoje do godziny oznaczonej jako ko-
niec doby hotelowej. Zatem wcześniejszy 
przyjazd lub późniejszy wyjazd nie upraw-
niają do dłuższego korzystania z  pokoju, 
BPTF stara się zapewnić jedynie miejsce 
do przechowania bagażu. BPTF nie zapew-
nia prysznica po wykwaterowaniu i  przed 
zakwaterowaniem. UWAGA: Obiekty nie 
ponoszą odpowiedzialności materialnej za 
rzeczy wartościowe pozostawione przez 
Klienta w pokoju. W tej sytuacji zalecamy 
wynająć sejf hotelowy dostępny w recep-
cji bądź pokoju i  zdeponować w nim m.in. 
paszport, pieniądze oraz inne wartościo-
we rzeczy, przy czym w większości hoteli 
korzystanie z sejfu jest dodatkowo płatne. 
Pokoje są przydzielane na miejscu i  BPTF 
nie ma wpływu na to jaki pokój otrzyma 
klient. Opis tekstowy jest decydujący przy 
prezentowaniu obiektu / zakwaterowania 
na stronie internetowej. Prawo do zakwate-
rowania powstaje po okazaniu vouchera na 
nocleg – VOUCHER. W przypadku zamó-
wienia pokoju z dostawką i obsadzenia go 
mniejsza ilością osób nie ma gwarancji, 
że dostawka znajdzie się w pokoju. Nie 
ma również gwarancji, że w pokojach 
z  dostawką jest większy metraż zazwy-
czaj dostawka zmniejsza przestrzeń w 
pokoju. Nie gwarantujemy również zwro-
tu pieniędzy przy obsadzeniu pokoju 
mniejszą ilością osób. Przy zamówieniu 
pokoju z dostawka lub apartamentu z po-
kojem dziennym należy pamiętać o tym, 
że dostawka lub łózko w pokoju dzien-
nym to zazwyczaj rozkładana sofa, łóż-
ko polowe, materac. Pokoje oznaczone 
symbolem M nie gwarantują bezpośred-
niego widoku na morze (zazwyczaj to 
boczny widok lub jego brak w przypadku 
zasłonięcia drzewami lub innym budyn-
kiem). Przy zakupie pokoju z klimatyza-
cją zawsze jest to jeden klimatyzator na 
wszystkie pomieszczenia więc nie ma 
gwarancji, że będzie schładzał równo-
miernie wszystkie pokoje. Jeśli częścią 
wyposażenia jest połączenie do internetu, 
BPTF nie ma wpływu na szybkość, jakość i 
poprawne działanie połączenia. Leży to w 
gestii zarządcy hotelu. Jeśli nie zostało po-
dane inaczej, Internet jest płatny. Miejsca 
do parkowania przy obiektach zakwatero-
wania nie są zazwyczaj wliczane w cenę. 
BPTF nie odpowiada za błędne informacje 
prezentowane na stronach internetowych 
oraz w biurach pośredników BPTF. BPTF 
zastrzega sobie prawo aby zmienić obiekt 
noclegowy zarówno przed rozpoczęciem 
wyjazdu jak i w trakcie jego trwania, jeśli  
jest to zmiana wprowadzona przez dostaw-
cę/właściciela obiektu noclegowego i  jeśli 
zapewnione jest zastępstwo o  podobnym 
wyposażeniu, o  tej samej lub wyższej ja-
kości. BP zwraca uwagę, że w tym wypad-
ku klient nie ma prawa do odstąpienia od 
umowy lub odszkodowania. Parkingi w 
obiektach noclegowych, które odwiedzają 
klienci własnym samochodem, zazwyczaj 
nie są wliczone w cenę i  są w ograniczo-
nych w ilościach miejsc parkingowych. 
OPŁATA KLIMATYCZNA jest pobierana 
we wszystkich miejscach pobytowych jako 
lokalny, obowiązkowy podatek zgodnie 
z  ustawa danego kraju. Opłata klimatycz-
na w części obiektów wliczona jest w cenę 
końcową wycieczki, jej wysokość zależna 
jest od wykupionych nocy i  Klient uiszcza 
ją przy kupnie wycieczki w BPTF. W nie-
których przypadkach właściciele obiektów 

życzą sobie, aby opłata klimatyczna uisz-
czana była na miejscu – informacje o  ko-
nieczności zapłaty na miejscu wskazane są 
na naszej stronie internetowej lub w aktu-
alnym katalogu.
VOUCHER – BPTF przekazuje Voucher 
Klientowi drogą elektroniczną po zapłace-
niu pełnej sumy za pobyt razem z Informa-
cjami przed podróżą na około 7 dni przed 
rozpoczęciem wycieczki, o  ile Klient kupi 
wycieczkę w terminie krótszym niż 14 dni 
przed jej rozpoczęciem, VOUCHER może 
zostać doręczony w czasie krótszym ani-
żeli 7 dni, gdyż najpierw należy sprawdzić 
czy Klient uiścił pełną sumę za wycieczkę. 
Voucher to dokument, na podstawie któ-
rego partner zagraniczny świadczy usługi. 
Wydawany zazwyczaj w języku narodowym 
partnera. W voucherze określone są usługi, 
które Państwo zakupili w BPTF i z których 
mają Państwo prawo korzystać w czasie 
urlopu. Jeśli klienci samowolnie zakwa-
terują w pokoju lub apartamencie więcej 
osób niż określone zostało w voucherze, 
ponoszą oni wszelkie ryzyko ze strony 
zarządcy (regres, mandat, wykwaterowa-
nie itp.). Po otrzymaniu vouchera prosimy 
o  sprawdzenie wszystkich informacji oraz 
czy zostały w nim ujęte wszystkie usługi, 
które Państwo zakupili. W przypadkach 
niejasnych prosimy niezwłocznie zwrócić 
się do pracowników BPTF. Klient nie ma 
żadnego prawa do jakiejkolwiek ingerencji 
w VOUCHERZE, nie może niczego przepi-
sywać czy dopisywać! Poprzez jakąkolwiek 
ingerencję Klienta, poza zapisami pracow-
ników BPTF, voucher traci swoją wartość 
i zostaje unieważniony. Zakres wyżywienia 
oraz sposób serwowania posiłków (bufet 
czy też dania serwowane do stołu) poda-
ny jest w opisie świadczeń przy każdym 
obiekcie. Jakość posiłków uzależniona jest 
od kategorii hotelu. Jako zamówione wy-
żywienie rozumie się posiłki podawane w 
określonych godzinach według harmono-
gramu danego obiektu. BPTF oraz obiekt 
nie mają wpływy na niewykorzystane po-
siłki spowodowane nieobecnością Klienta 
w wyznaczonych godzinach dot. Również 
wycieczek fakultatywnych). Wszelkie 
uzgodnienia w tej kwestii leżą po stronie 
obiektu i  Klienta. W przypadku kategorii 
All Inclusive w większości cena obejmuje 
również napoje do posiłków, przekąski w 
ciągu dnia we wskazanych barach, kawę, 
itp. All inclusive light to nie to samo co All 
inclusive. W przypadku opcji LIGHT mamy 
zazwyczaj do czynienia z  1 napojem lub 
napojami podawanymi tylko i wyłącznie do 
posiłków. Szczegółowe opisy opcji All Inc-
lusive dostępne są w opisach hoteli. Ilość 
i rodzaj posiłków określony został w każdej 
ofercie. Dla lepszej orientacji wyjaśniamy 
poszczególne rodzaje posiłków. Śniadanie: 
kontynentalne – serwowane jest pieczywo, 
masło, dżem, ewentualnie plasterek sera 
lub kiełbasy albo jajko, herbata, kawa; w 
formie bufetu – wybór dań w formie sa-
moobsługi – pieczywo, ser, kiełbasa, dżem, 
masło (w zależności od standardu hotelu 
może być również jogurt, płatki owsiane 
ewentualnie ciepłe danie i owoce). Oprócz 
herbaty i kawy zazwyczaj oferta bufetu za-
wiera ponadto kilka rodzajów napojów zim-
nych. Kolacja: wybór z menu (z reguły nale-
ży zamówić jeden dzień wcześniej) – gość 
wybiera z  kilku zestawów dań serwowa-
nych, na które składają się przystawka lub 
zupa, danie główne i deser; w formie bufetu 
– wszystkie dania – przystawki, zupy, dania 
główne i  desery pobierane są indywidual-
nie przez gości, na bufet sałatkowy składa 
się kilka sałatek lub jarzyn będących uzu-
pełnieniem serwowanego menu; kontynen-
talna – serwowana jest zupa, danie główne 
i  deser, cooking show – kuchnia otwarta, 
czyli kulinarne show, gdy gotowanie od-
bywa się na oczach gości. Napoje do posił-
ków są płatne dodatkowo, o  ile oferta nie 
przewiduje inaczej. W celu zapobiegania 
ewentualnym problemom w oferowanych 
przez Organizatora destynacjach zale-
camy pić wodę przegotowaną lub wodę w 
butelkach, tylko ze sprawdzonego źródła. 
W przypadku wyżywienia All inclusive i All 
inclusive light klienci zazwyczaj zaczynają 
pobyt kolacją i  kończą obiadem chyba, że 
hotel przewiduje inaczej. Prosimy pamię-
tać, że im niższy standard obiektu i niższa 
cena tym jakoś wyzywienia może być gor-
sza. Wszystkie pobyty przy opcji śniadania 
i obiadololacji rozpoczynaja się kolacją, a 
kończą śniadaniem. 

XVI.	WAŻNE	INFORMACJE	
PREZENTACJA OBIEKTÓW: zdjęcia po-
szczególnych miejsc noclegowych są do-
stępne w katalogach BPTF i  na stronach 
internetowych oraz u Agentów. Są to zdjęcia 
przykładowe lub zdjęcia tylko niektórych 
typów pokoi lub apartamentów. Aby uzy-
skać lepszą orientację dotyczącą wyglądu 
i  projektu zarezerwowanego zakwatero-
wania, należy zapytać w BPTF, aby uniknąć 
nieprzyjemnych niespodzianek po przyjeź-
dzie. BPTF nie jest w stanie umieścić foto-
grafi wszystkich typów pokoi w katalogu i na 
stronie internetowej dlatego należy zdjęcia 
traktować tylko jako zdjęcia przykładowe. 
BPTF nie odpowiada za zmiany wyglądu 
zakwaterowania, które wystapiły pózniej np. 
rozpoczęcie budowy w miejscu pobytu, lub 
malowanie elewacji lub zmiana wyposażenia 
pokoi. BPTF nie ponosi odpowiedzialności 
za nieprzewidywalne wpływy środowiska 
naturalnego na jakość usług (np. krótkoter-
minowe zanieczyszczenie morza spowo-
dowane zmianami pogody i  inne zdarzenia, 
które mogą prowadzić do tymczasowych 
ograniczenień dostarczania wody lub ener-
gii elektrycznej, a  także zmiany właścicieli 
obiektów noclegowych tym samym zmiany 
zakresu usług itp.). BPTF nie może być od-
powiedzialnym za wygląd lub układ otocze-
nia, ponieważ grunty te nie są uwzględnione 
jako część zakwaterowania. BPTF nie ma 
wpływu na ograniczenia spowodowane na-
-rodowością, wiekiem lub innymi czynnika-
mi, tak jak nie ma wpływu na to kto i  jakiej 
narodowości oraz w jakim wieku przebywa w 
danym obiekcie. O tym fakcie decyduje ho-
telarza. BPTF nie ponosi odpowiedzialności 
za zachowanie innych gości. 
TRANSPORT: BPTF posiada prawo do wyłą-
czenia Klientów z transportu lub pobytu, gdy 
Klient nie stosuje się do przepisów transpor-
towych, zagraża innym uczestnikom i swoim 
zachowaniem łamie podstawowe zasady 
mornalne. W przypadku wyłączenia z trans-
portu lub pobytu Klient traci niewykorzysta-
ne usługi i nie ma prawa do odszkodowania. 
Transport lotniczy do Chorwacji, Czarno-
góry, Albanii, Grecji, na Cypr, Maltę, Sycylię 
i do Bułgarii jest zawarty w cenie. Transport 
autokarowy do Chorwacji, Czarnogóry i  do 
Włoch nie jest zawarty w cenie. Usługi te są 
dodatkowo płatne, są one potwierdzone na 
umowie (w większości przypadków jest to 
transport na zapytanie). Do poszczególnych 
obiektów można dotrzeć drogą powietrzną, 
autokarem lub własnym transportem zgod-
nie z przypisanymi do obiektu piktogramami 
każdego rodzaju transportu. Każda przewo-
żona osoba powodów bezpieczeństwa musi 
mieć swoje własne miejsce. Wyjątek stano-
wią podróże lotnicze, w przypadku których 
dzieci do 2 lat siedzą na kolanach u rodziców 
i  wtedy mogą korzystać z  bezpłatnych lo-
tów u  niektórych linii lotniczych. Transport 
autokarowy działa na zasadzie wahadła co 
oznacza, że czas wyjazdu ustala się zgod-
nie z  czasem przyjazdu autokarów z  nową 
grupą. Klienci muszą wiedzieć, że kierowcy 
zobowiązani są do przestrzegania ustawo-
wych przepisów dotyczących odpoczynku 
kierowców lub przepisów ruchu lotniczego 
w odniesieniu do czasów lądowania i miejsc 
lądowań i  odlotów samolotów. Z  tych po-
wodów BPTF nie zaleca klientom ustalania 
spotkań biznesowych lub innych ważnych 
spotkań w okolicach godzin przylotów i wy-
lotów/ przy-jazdów i  wyjazdów ponieważ 
mogą nastąpić zmiany w rozkładach. BPTF 
nie ponosi również odpowiedzialności za 
opóźnienie środka transportu spowodowane 
zatłoczeniem, wadami technicznymi lub wy-
nikającymi z  nadzwyczajnych okoliczności 
- siłą wyższą i  szkodami, które powstałyby 
z  tego powodu. W przypadku opóźnienia 
środka transportu z  powyższych przyczyn, 
klient nie ma prawa do odstąpienia od umo-
wy lub innego odszkodowania, a  BPTF nie 
ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę. BPTF nie zezwala na transport ży-
wych zwierząt w transporcie autokarowym 
i lotniczym. 
TRANSPORT AUTOKAROWY: do miejsc 
zakwaterowania w Chorwacji, Słowenii, Wło-
szech i Czarnogórze, transport to zazwyczaj 
transport wahadłowy, rozwozi klientów do 
wielu miejscowości i  miejsc noclegowych. 
Wyjazdy autokarowe odbywają się zawsze 
1 dzień przed przyjazdem do wybranego 
miejsca wypoczynku. Lista miejsc jest two-
rzona przed wyjazdem i powrotem osobno, 
a BPTF nie gwarantuje takiego samego ukła-
du miejsc dla obu tras. Transport odbywa się 
non-stop z  przerwami w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny. Autokary muszą również 
poruszać się po autostradach z maksymalną 
prędkością 100 km / h. Przyjazdy autoka-
rów do hoteli są w niektórych przypadkach 
wczesnym rankiem lub nocą. Np ok 2:00-
4:00 rano. W przypadku, gdy autokar będzie 
rozwoził gości do różnych miejsc zakwatero-
wania, goście mogą być w hotelach dopiero 
po południu. Odjazdy autokarów z poszcze-
gólnych miejscowości wypoczynkowych 
odbywają się w godzinach popołudniowych 
do wieczornych lub nocnych po obowiązko-
wym odpoczynku kierowców. W niektórych 
przypadkach BPTF wykorzystuje lokalne 
transfery w Chorwacji, Słowenii, Włoszech 
i  Czarnogórze do przyspieszenia transpor-
tu autokarowego, którymi odbywa się jest 
transfer za pomocą autokarów, minibusów, 
taksówek lub lokalnych samochodów osobo-
wych między poszczególnymi obiektami lub 
rezydencjami. W razie potrzeby i w celu sku-
teczniejszego transportu klientów do miejsc 
zamieszkania, BPTF zastrzega sobie prawo 
do przeniesienia klientów do z  jednego do 
innego autokaru. Trasa może przebiegć 
przez terytorium następujących krajów: 
Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, 
Chorwacji, Włoch. BPTF dba o  jakość uży-
wanych autokarów, dlatego współpracuje 
z  renomowanymi firmami transportowymi. 
Dla wszystkich transportów oferowanych w 
katalogu BPTF, zapewniamy klimatyzowa-
ne autokary. BPTF nie gwarantuje podróży 
jednym autokarem dla osób, które są na 
jednej umowie, ale mają różne miejsca wy-
jazdu. BPTF ma prawo wyłączyć z  podróży 
osoby, które są pod wpływem np. alkoholu, 
narkotyków i  stwarzają niebezpieczeństwo 
dla pozostałych uczestników. W przypadku 
chęci wykupienia miejsca w autokarze klien-
ta obowiązuja aktualne ceny z systemu re-
zerwacyjnego lub strony internetowqej. Bez 
wykupienia miejsca nie ma gwarancji wybo-
ru miejsc, nie ma gwarancji, że w obie strony 
będą to te same miejsca. W przypadku nie 
spełnienia prośby koszt wyboru miejsca zo-
staje zwrócony. 
TRANSPORT LOTNICZY: godziny wyjazdu 
i  przyjazdu są przesyłane w informacjach 
na drogę pocztą elektroniczną lub osobiście 
w oddziałach BPTF lub u  naszych Agentów 
(chyba, że umowa stanowi inaczej). Z uwagi 
na ruch powietrzny, zmiany rozkładu lotów, 
bezpieczeństwo i  pogodę BPTF zastrze-
ga sobie prawo do zmiany miejsca wylotu 
i  przylotu, trasy lotu, możliwości międzylą-
dowań, zmian linii lotniczej, typu samolotu, 
planu lotu, czy też zmiany typu pojazdu. BP 
ostrzega, że w związku z  tym pasażerowi 
nie przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy, odszkodowania za niewykorzysta-
ne usługi lub odszkodowania za jakiekol-
wiek szkody z tym związane. Zmiany czasu 
lotu mogą nastąpić na kilka godzin przed 
planowanym odlotem lub po pierwotnie 
zaplanowanym odlocie. Nie jest możliwe, 
aby podróżować zawsze w towarzystwie 
przedstawiciela BPTF podczas transferu 
do hotelu, podczas transferu jeden auto-
kar rozwozi klientów różnych obiektów. W 
przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu 
podczas transportu lotniczego, klient jest 
zobowiązany niezwłocznie po stwierdzeniu 
tego faktu wypełnić na lotnisku zgłoszenie 
o zaginięciu lub uszkodzeniu i zgłoszenie do 
personelu lotniska. Personel lotniska pozo-
stawi ten formularz, aby potwierdzić zaist-
niałą sytuację Lotnicze wycieczki odbywają 
się w pierwszym i ostatnim dniu pobytu lub 
nocy. W przypadku transportu do i z miejsca 
pobytu i  nie są uważane za pełnoetatowy 
urlop. W związku z tym nie można się ubie-
gać o odszkodowanie za skrócenie „pobytu“. 
W przypadku podróży lotniczej, pierwszy lub 
ostatni posiłek może być w formie zimnego 
talerza lub lunch pakietu to zależy od czasu 
przylotu lub wylotu kiedy restauracja jest 
zamknięta. Transfery na i z lotniska w Polsce 
i Czechach BPTF nie zapewnia. 
REZYDENT BPTF: : Nasz rezydent mówiący 
w języku polskim lub czeskim lub chorwac-
kim lub angielskim będzie dostępny w wy-
branych godzinach i w wybranych terminach 
z wyjątkiem przed i po sezonie czyli do 4.6 
i  od 3.9. W miejscach, gdzie nie ma rezy-
denta klient otrzymuje numer alarmowy do 
polskojęzycznego przedstawiciela, numer  
znajduje się w informacjach na drogę. W re-
cepcji większości obiektów znajdą Państwo 
tablicę informacyjną lub książki informacje, 
dzięki którym otrzymujecie niezbędne infor-
macje (np. godzinę spotkania z rezydentem, 
miejsce spotkania, kontakt telefoniczny do 
rezydenta, godziny wyjazdów itp.). Jeśli 
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hotel ma wiele budynków, tablica informa-
cyjna lub książka informacyjna znajduje się 
w recepcji głównego budynku. Rezydent 
zaoferuje Wam możliwość wycieczek fakul-
tatywnych. BPTF jest w tym przypadku tylko 
oferentem i nie bierze odpowiedzialności za 
wykonanie i  przebieg wycieczki. BPTF nie 
ponosi również odpowiedzialności za nie-
przestrzeganie pisemnych instrukcji przez 
klienta. BPTF ma wiele obiektów, w których 
rezydent nie będzie obecny na miejscu i bę-
dzie dostępny tylko przez telefon. Prosimy 
o  dokładne zapoznanie się z  informacjami 
zawartymi w katalogach BPTF, na stronie 
internetowej www.vitkovicetours.pl lub in-
formacjami na drogę, gdzie te wszystkie 
informacje są zawarte. Usługa rezydenta to 
usługa BPTF dla klientów poza normalnymi 
usługami wliczonymi w cenę, których klient 
nie opłaca. 
XVII.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ	 
I ODSZKODOWANIE	
Klient jest zobowiązany do naprawienia 
każdej szkody wyrządzonej na rzecz BPTF, 
innych Klientów, hoteli, linii lotniczych 
itp. BPTF nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone przez uczestników 
i  osoby trzecie. Klient ponosi odpowie-
dzialność materialną za szkody i straty wy-
rządzone z  jego winy lub z winy osób nie-
pełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór 
lub opiekę. W transporcie lotniczym odpo-
wiedzialność za szkody jest ograniczona 
do kwoty określonej w Konwencji Warszaw-
skiej, zmienionej Protokołami przyjętymi 
przez nią i Konwencją Montrealską: 
a)   w przypadku śmierci lub uszkodzenia 

ciała pasażera nie można znieść odpo-
wiedzialności za szkody do wysokości 
100 000 SDR; uszkodzenia powyżej 100 
000 SDR można zrezygnować, jeżeli 
okazało się, że uszkodzenie wystąpiło 
z powodu zaniedbania lub innego szko-
dliwego działania lub zaniechania jego 
przewoźnika lub środków, lub które po-
wstały wyłącznie ze względu na zanie-
dbania lub inne szkodliwe działanie lub 
zaniechanie osoby trzeciej; 

b)   wysokość szkody na opóźnienie w prze-
wozie pasażerów jest ograniczona do 
kwoty 4.150 SDR, z wyjątkiem gdy prze-
woźnik podjął wszelkie odpowiednie 
środki w celu uniknięcia szkody lub gdy 
było to niemożliwe do podjęcia takich 
środków; 

c)   wysokość odszkodowania za opóźnienie 
w przewozie bagażu jest ograniczona do 
wysokości 1 000 SDR, z wyjątkiem gdy 
przewoźnik podjął wszelkie odpowied-
nie środki w celu uniknięcia szkody lub 
gdy było to niemożliwe do podjęcia ta-
kich środków; 

d)   wysokość szkody, gdy zniszczenie, utra-
ta lub uszkodzenie bagażu kabinowego 
sprawdzone lub razem jest ograniczona 
do kwoty 1000 SDR na każdego pasa-
żera, z  wyjątkiem normalnego zużycia 
oraz w przypadkach, gdy bagaż przed 
rozpoczęciem podróży uszkodzonego 
lub wadliwego. (SDR – Specjalne prawa 
- waluta i  podmiot używane w Między-
narodowym Funduszu Walutowym). 

Odszkodowania, a także wszelkie inne spo-
ry wynikające z niniejszej Umowy podlega-
ją prawu Rzeczpospolitej Polski. W przy-
padku powstania sporu konsumenckiego 
między BP, a  konsumentem w związku 
z  umową, które nie mogą zostać uregulo-
wane za obopólną zgodą, konsument może 
złożyć wniosek o  pozasądowe rozstrzy-
gnięcie sporu wyznaczonemu organowi 
pozasądowego rozstrzygania sporów, któ-
rą jest Państwowa Inspekcja Handlowa, ul. 
Brata Alberta 4, 40-951 Katowice skrytka 
pocztowa nr 178, email. sekretariat@ ka-
towice.wiih.gov.pl. Strona: www.katowi-
ce. wiih. gov.pl może również skorzystać 
z  platformy internetowego rozstrzygania 
sporów ustanowionej przez Komisję Euro-
pejską pod adresem http:// ec.europa.eu/ 
consumers/odr/
 
XVIII.	PRAWA	I OBWIĄZKI	KLIENTA	
Klient ma: 
a)   prawo do właściwego świadczenia usług 

zakontraktowanych i zapłaconych 
b)   prawo do otrzymania dodatkowych in-

formacji nie wymienionych w katalogu, 
kontakt do osoby, którą klient w ra-
zie problemów może się kontaktować 
(przedstawiciele BPTF), szczegóły kon-
taktu z  odpowiednim przedstawicielem 
BPTF w miejscu pobytu osoby nieletniej 
w przypadku podróży z udziałem mało-

letniego 
c)   prawo do otrzymania informacji 

o wszelkich zmianach w umowach obję-
tych umową 

d)   prawo do wycofania się z  uczestnictwa 
w dowolnym momencie przed rozpo-
częciem imprezy zgodnie z  postano-
wieniami artykułu VII. 

e)  prawo poinformować na piśmie BPTF 
o  zmianie uczestnika, w przypadku 
gdy zawiadomienie jest deklaracją 
nowego klienta, który zgadza się na 
warunki umowy i  spełni wszystkie wa-
runki uczestnictwa w wycieczce. Powia-
domienie to musi zostać dostarczone do 
BPTF w terminach i na warunkach okre-
ślonych w artykule VI, pierwszy uczest-
nik i  nowy klient, są solidarnie odpo-
wiedzialne za zapłatę ceny wycieczki 
i koszty zmian poniesionych przez BPTF 
w związku ze zmianą klienta. 

f)   prawo do żądania usunięcia wad zgod-
nie z  Artykułem XII i  Procedurą rekla-
macyjną BPTF. 

g)  prawo do ochrony danych osobowych, 
które zawarte są w umowie i innych do-
kumentach, przed osobami nieupraw-
nionymi. 

h)  prawo do otrzymania, wraz z umową do-
wodu obowiązkowego ubezpieczenia od 
upadłości, w tym zawarty termin ubez-
pieczenia, warunki ubezpieczenia oraz 
sposobów powiadamiania o  wypadku 
ubezpieczeniowym. 

i)  prawo do pozasądowego rozstrzygania 
sporów konsumenckich (zob. sekcja XII 
Roszczenia) 

Podstawowe obowiązki klienta obejmują: 
a)  dostarczenie do BPTF wszelkich in-

formacji, które są potrzebne do prawi-
dłowego świadczenia usług, zwłaszcza 
zgodnych z  prawdą i  prawdziwych in-
-formacji odnośnie danych osobowych, 
wypełnić niezbędne formularze i złożyć 
wymagane dokumenty (paszport, zgoda 
rodziców na uczestnictwo osób poniżej 
18 lat bez dorosłych). 

b)  zapewnia, że osoby poniżej 15 lat będą 
w towarzystwie i  będą nadzorowane 
przez uczestnika w pełnoletniego, za-
pewnienie eskorty i nadzoru osób, któ-
rych stan zdrowia jest dobry. 

c) zgłaszać udział cudzoziemców. 
d)  zapłacić cenę wycieczki zgodnie z arty-

kułem III niniejszych warunków i  udo-
wodnić to za pomocą dowodu wpłaty. 
Jeśli klient nie zapłaci całej ceny za im-
prezę w wyznaczonym terminie, BPTF 
ma prawo do anulowania uczestnictwa 
i  naliczenia odpowiedniego odszkodo-
wania. 

e)  informować BPTF bez zbędnej zwłoki 
na temat wszelkich zmian warunków 
uzgodnionych usług. 

f)  dostarczyć do BPTF dokumentów wy-
maganych do świadczenia usługi. 

g)  przybyć na zaplanowany czas na miej-
scu spotkania ze wszystkimi dokumen-
tami wymaganymi na podstawie umowy 

h)  w przypadku podróży zagranicznych 
należy posiadać wszystkie dokumenty 
wymagane do wjazdu i  tranzytu (doku-
ment podróży, wiza, dokument ubezpie-
czenia zdrowotnego). 

i)  postępować zgodnie ze wskazówkami 
przewodnika / rezydenta lub z  innych 
biur podróży wyznaczonej osoby i prze-
strzegać programu, przestrzegać prze-
pisów obowiązujących w odwiedzanym 
kraju; miejscu i  obiekcie. W przypadku 
naruszenia lub poważnych zakłóceń w 
przepisach BPTF jest uprawniony do 
ukarania i  usunięcia z  listy wyjazdu, 
a ten traci prawo do dalszych usług, jak 
również prawo do odszkodowania za 
niewykorzystane usługi. 

j)  powstrzymać się od działań, które mo-
głyby zagrozić, uszkodzić lub ograni-
czyć podróż innych uczestników. 

k)   zrekompensować szkody, które poniósł 
w środku transportu lub w obiekcie za-
kwaterowania, w którym wykupił usługi 
świadczone na podstawie umowy o po-
dróż. 

l)  zapewnić terminowe i  prawidłowego 
stosowania wszelkich roszczeń wobec 
dostawców usług zgodnie z art. XII. 

Prawa i obowiązki biura podróży: Do praw 
i  obowiązków klientów, o  których mowa w 
art. XVIII. odpowiednie są również prawa 
i obowiązki BPTF. 
a)  BPTF ma obowiązek poinformować 

klienta poprawnie i  we właściwy spo-

sób o  wszystkich faktach dotyczących 
uzgodnionych usług, które są ważne dla 
klienta i które są znane BPTF. 

b)   BPTF nie jest zobowiązane do świad-
czenia klientowi usług wykraczających 
poza usługi wstępnie zamówione i opła-
cone. 

c)  BPTF jest zobowiązane do zawarcia 
umowy ubezpieczenia od upadłości i do 
przekazania klientowi odpowiedniego 
dokumentu zgodnie z art. IX. 

d)   naprawić i zrekompensować szkody wy-
nikające z naruszenia zobowiązań BPTF 
wynikających z  umowy, BPTF nie pod-
lega obowiązkowi zapłaty ponad kwotę 
przekraczającą limit zgodnie z między-
narodowymi ustawami obowiązującymi 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

e)   BPTF jest zobowiązane do poinformo-
wania pasażera o  nazwie przewoźnika 
lotniczego, gdy tylko jest on znany 
i o możliwych zmianach. 

XIX.	KOŃCOWE	POSTANOWIENIA	
Informacje ustne, które Klient otrzymał w 
miejscu sprzedaży nie wiążą BPTF. BPTF 
związany jest wyłącznie Umową oraz Ogól-
nymi warunkami uczestnictwa, a także Waż-
nymi informacjami. Podpisaniem Umowy 
Klient wyraża w imieniu swoim oraz w imie-
niu innych osób objętych umową, zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w stopniu 
niezbędnym do prawidłowego wykonania 
umowy. 
Klient przyjmuje do wiadomości, że BPTF 
w ramach umowy, w stosownych przypad-
kach, wykorzystuje dane osobowe dla ce-
lów marketingowe lub włączenia klienta do 
programów lojalnościowych w zakresie i na 
określonych warunkach określonym w odpo-
wiednim dokumencie informacyjnym, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Ogól-
nych Warunków uczestnictwa. 
Dane osobowe klientów, jak również osób 
towarzyszących (zwane dalej danymi oso-
bowymi) do umowy są warunkiem koniecz-
nym do wypełnienia zobowiązań wynikają-
cych z umowy BPTF. Dane będą przez BPTF, 
odpowiednio, przetwarzane. Administrator 
i osoby uprawnione będą przetwarzały dane 
zgodnie z  przepisami i  w czasie niezbęd-
nym do wykonania zobowiązań prawnych 
BPTF. Dane osobowe przetwarzane są za-
pewnienia naszych usług. Ponadto, zawsze 
chronimy nasze uzasadnione interesy. Dane 
osobowe w tym imię, nazwisko, adres (wł. 
Z elektronicznym) będą wykorzystywane do 
wysyłania komercyjnych oferty BPTF. Klient 
ma możliwość odmowy zgody na wykorzy-
stanie do wysyłania ofert handlowych w 
siedzibie BPTF lub pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: info@travelfamily.pl. 
Zgoda do celów działań marketingowych, 
premii lojalnościowych itp jest na formula-
rzu umowy lub w warunkach uczestnictwa. 
Klient który wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie określonym 
w umowie oświadcza, że jest on upoważ-
niony do takiego porozumienia również za 
dane osobowe osób towarzyszących. Jeśli 
klient nie zgadza się z tym paragrafem, i ni 
podpisze zgody Ważność Umowy pozostaje 
nienaruszona. 
Klient przyjmuje do wiadomości, że nie 
udzielenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych po-
woduje, że traci prawo do zniżek dla sta-
łych klientów wymienionych w katalogu i na 
www.vitkovicetours.pl. Klient ma prawo w 
każdej chwili wycofać zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych, i że ponosi wyżej 
wymienione konsekwencje. 
Dane osobowe klienta w tym zakresie będą 
przetwarzane przez administratora BPTF 
i wysyłane automatycznie w formie elektro-
nicznej. Dane osobowe klienta mogą zostać 
ujawnione pracownikom BPTF, autoryzowa-
nym agentom i przekazane do ubezpieczalni 
SIGNAL IDUNA Dane mogą też być przeka-
zywane osobom trzecim, które są uprawnio-
ne do świadczenia usług turystycznych lub 
w których pośredniczy BP (zarówno z  UE 
i  spoza UE), a  w przypadku kontaktu elek-
tronicznego e-mail klienta trafia tylko do 
osób uprawnionych do dystrybucji w imie-
niu BPTF i  komunikacji handlowej zgodnie 
z  ustawą nr 480/2004 Sb. Dane identyfi-
kacyjne tych stron trzecich są wymienione 
dokładnie w poszczególnych umowach za-
wieranych przez klienta. Jeżeli osoby trze-
cie przetwarzają dane osobowe w krajach 
trzecich, BPTF zapewnia odpowiednie infor-
macje na żądnie klienta. Przy przetwarzaniu 
danych osobowych, klient musi być pewny, 

że BPTF nie są narusza ich praw, w szcze-
gólności praw do godności ludzkiej oraz 
ochrony przed nieuprawnio-nym dostępem 
do jego życia prywatnego. 
Klient przyjmuje do wiadomości, że ma na-
stępujące prawa w szczególności jako pod-
miot danych: 
1)   wymagać dostępu od BPTF do wglądu 

do swoich danych osobowych, ich po- 
prawiania lub usuwania, może zażądać 
ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, sprzeciwiać się przetwa-
rzaniu danych osobowych, a także pra-
wa do przesyłania danych. 

2)  zażądać od BPTF ograniczenia prze-
-twarzania danych osobowych, jeżeli 

 I)  klient odrzuca dokładność swoich da-
nych osobowych przez czas niezbęd-
ny do tego, aby administrator danych 
zweryfikował poprawność swoich da-
nych osobowych; 

 II)  przetwarzanie jego danych osobo-
wych było niezgodne z  prawem, ale 
nie wymagało usunięcia danych oso-
bowych, lecz ograniczenie ich wyko-
rzystania; 

 III)  BPTF nie potrzebuje już danych oso-
bowych do celów przetwarzania, ale 
klient wymaga od nich identyfikacji, 
wykonania lub obrony swoich rosz-
czeń; lub 

 IV)  klient sprzeciwił się przetwarzaniu 
jego danych osobowych, dopóki nie 
zostanie ustalone, czy uzasadnione 
są powody BPTF do przeważania da-
nych osobowych. Jeśli przetwarza-
nie danych osobowych klienta zo-
stało ograniczone, jego dane mogą 
zostać przetworzone, z  wyjątkiem 
przechowywania, tylko za jego zgo-
dą. 

3)  Prawo do złożenia skargi do organu 
nadzorczego, takiego jak Urząd Ochro-
ny Danych Osobowych. 

4)   uzyskać od BPTF potwierdzenia czasu 
w jakim jego dane osobowe są przetwa-
rzane, a  jeśli go otrzyma, to BPTF ma 
obowiązek na jego wniosek podać na-
stępujące informacje i  wydać mu kopię 
danych osobowych: 

 I) w celu przetworzenia; 
 II)  kategorie przetwarzanych danych 

osobowych, 
 III)  odbiorcy lub kategorie odbiorców, 

których dane osobowe zostały lub 
zostaną im udostępnione; 

 IV)  planowany okres, w którym będą 
przechowywane jego dane osobowe 
lub, w przypadku ich braku, kryteria 
stosowane do określenia tego czasu; 

 V)  istnienie prawa do żądania od admi-
nistratora poprawiania lub usuwania 
danych osobowych dotyczących 
klienta lub ograniczania ich prze-
twarzania i sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania; 

 VI)  prawo do złożenia skargi do organu 
nadzoru; vii) fakt, że ma miejsce au-
tomatyczne podejmowanie decyzji, 
w tym profilowanie. 

5)   w celu uzyskania danych osobowych 
przetwarzane w uporządkowany, kon-
wencjonalne i  maszynowo czytelnej 
formie, i  przechodzenie na innego ad-
ministratora danych osobowych, jeżeli: 

 I)  przetwarzanie danych osobowych od-
bywa się na podstawie zgody klienta 
na przetwarzanie danych osobowych; 
lub 

 II)  II) p rzetwarzanie odbywa się au-
tomatycznie. Jeśli to możliwe, BPTF 
przekazuje dane osobowe klienta 
innemu administratorowi. Wszystkie 
dane i informacje na temat usług, 
cen i warunków podróży zawarte w 
katalogach lub pisemnych ofertach 
odpowiadają informacjom znanym w 
czasie ich drukowania. Zmiany są za-
strzeżone. W celu wyceny katalogów 
BPTF na 2023 ustalono kurs złote-
go w stosunku do EUR i USD z dnia 
1 września 2022 r. Niniejsze Ogólne 
Warunki Uczestnictwa BPTF weszły w 
życie 1.10.2022 r. I dotyczą wycieczek 
organizowanych przez BPTF. 

Klauzula informacyjna o ochronie danych 
1.   Administratorem Państwa danych oso-

bowych są Travel Family s.r.o Sp. z o.o. 
oddział w Polsce, ul Przykopa 2, 43-400 
Cieszyn, www.vitkovicetours.pl 

2.   Dane będą przetwarzane w celu reali-
zacji usługi turystycznej na podstawie 
umowy. 
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3.   Dane mogą być udostępniane kontra-
hentom Administratora (np. firmom 
transportowym, hotelom, biurom księ-
gowym) 

4.   Dane będą przechowywane przez okres 
realizacji umowy oraz po jej realizacji 
w związku z koniecznością wypełnienia 
prawnego obowiązku Administratora w 
zakresie przepisów podatkowych. 

5.   Mają Państwo prawo dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarza-
nia. 

6.   Mają Państwo prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarza-
nia , a w przypadku wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych do jej wycofania. 
Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które 
miało miejsce do momentu wycofania 
zgody. 

7.   Mają Państwo także prawo do przeno-
szenia danych (w szczególności historii 
transakcji) 

8.   Przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego

.................................................................................. 
czytelny podpis (wymagane)

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. zostałem zaznajomiony 
z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z in-
formacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych i oświadczam, że:

1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych przez Admini-
stratora danych, tj. Vitkovice Tours s.r.o. 
i przekazanie ich Organizatorowi impre-
zy turystycznej w celu realizacji umowy, 
przesyłania przez Administratora drogą 
e-mailową wszystkich informacji doty-
czących realizowanej imprezy, kontaktu 
telefonicznego z nią związanego oraz 
wysyłania również w formie tradycyjnej 
(Poczta Polska, firma spedycyjna) doku-
mentów związanych z zakupem imprezy 
turystyczne.

.................................................................................. 
czytelny podpis (wymagane)

2.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych przez Admini-
stratora danych, tj. Vitkovice Tours s.r.o. 
w celu wysyłania na wskazany adres 
e-mailowy oferty turystycznej i dodat-
kowych informacji związanych z intere-
sującą ofertą oraz kontaktu telefonicz-
nego z nią związanego.

.................................................................................. 
czytelny podpis

3.  Podaję dane osobowe dobrowolnie 
i oświadczam, że są one zgodne z praw-
dą.

4.    Zgodnie z  ustawą mam prawo do do-
stępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawienia i dokonywania zmian.

5.  W dowolnym momencie mam również 
prawo do ich wycofania w całości lub w 
dowolnej części.

.................................................................................. 
czytelny	podpis	(wymagane)	
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Integralną	częścią	Ogólnych	Warunków	Uczestnictwa	Travel	Family	są	Ważne	
Informacje,	które:	udoskonalają	i wyjaśniają	treść	naszych	usług.	Wszystkie	
dane	i informacje	o usługach,	cenach	i warunkach	podróży	znane	w	momen-
cie	drukowania	katalogu.	Ceny	i daty	mogą	ulec	zmianie.	Przy	różnicach	cen	
obowiązują	te,	które	są	zamieszczone	na	stronie	internetowej.

DOKUMENTY	PODRÓŻY
Dowód	osobisty
Podróż do Chorwacji (także innych krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen 
i Szwajcarii) dla obywateli Polski odbywa się na podstawie ważnego dowodu osobi-
stego (dowód osobisty z odciętym narożnikiem jest uważany za nieważny).
Paszport
Możliwe jest również podróżowanie z  ważnym paszportem. Wszystkie dokumenty 
powinny być ważne przynajmniej przez czas pobytu w miejscu docelowym i w dniu 
powrotu. Przypominamy klientom, którzy posiadają polskie lub inne niż polskie oby-
watelstwo aby na własną rękę zweryfikować, jakie dokumenty podróży i ewentualnie 
wizy są im potrzebne do przekroczenia granicy. 
Dokumenty	dla	dzieci
Należy pamiętać, że wszystkie dzieci bez względu na wiek (w tym najmniejsze nie-
mowlęta) muszą odbyć podróż z ważnym paszportem lub dowodem osobistym.

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie kosztów leczenie, kosztów ratownictwa, następstw nieszczęśliwych 
wypadków, odpowiedzialności cywilnej, chorób przelwekłych i bagażu jest w cenie 
chyba, że klient świadomie rezygnuje z ubezpieczenia. Więcej informacji na www.
vitkovicetours.pl . Zalecamy wykupić również ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. 

TRANSPORT	LOTNICZY
Bagaż
Bagaż dzieli się na podręczny i rejestrowany. Waga bagażu podręcznego to max 8 
kg i zabierany jest na pokład samolotu. Dozwolona waga bagażu rejestrowanego wy-
nosi 23 kg / 1 sztuka (nie dotyczy lotów do Paros / Naxos i Kalamata / Kythira, tam 
dopuszczalna waga 15 kg / 1 sztuka). Bagażu nie można łączyć (nie można łączyć 
bagażu z pozostałymi osobami z umowy). Dozwolona jest jedna sztuka bagażu 15 
kg / 23 kg na osobę. Wiecej informacji o bagażach w BPVT prosimy o sprawdzenie 
aktualnych wymiarów bagażu mogących zmienić sie w trakcie sezonu. 
Usługi	za	dodatkową	opłatą	-	poczęstunek
Przekąski podczas lotu nie są wliczone w cenę. Na pokładach samolotów do wszyst-
kich miejsc docelowych można wykupić poczęstunek na pokładzie samolotu zgodnie 
z aktualną ofertą wymienioną w czasopiśmie pokładowym. Posiłki specjalne - dieta 
koszerna, wegetariańska, bezglutenowa, bez laktozy - nie jest gwarantowana. 
Przewóz	wózków	dziecięcych
Wózki są przewożone bezpłatnie, klienci mogą je mieć na pokładzie samolotu. Wózki 
muszą być składane aby mogły przejść kontrolę bezpieczeństwa. Po wejściu do sa-
molotu wózek zostanie przekazany personelowi, który umieści go w odpowiednim 
miejscu. Linie lotnicze nie biorą odpowiedzialność za możliwe uszkodzenie rozpako-
wanych wózków dziecięcych.

PASAŻEROWIE	NA	SPECJALNYCH	WARUNKACH
Osoby	chore	i niepełnosprawne
Oczywiste jest, że świadczymy również usługi dla ludzi o ograniczonej sprawności 
ruchowej i i  innych ograniczeniach. Posiadamy również możliwości spełniające wy-
magania osoby niepełnosprawnej (dostęp do wózków inwalidzkich i  łatwiejsze po-
ruszanie się po hotelu, dostosowane pokoje itp.). Zalecamy skonsultować się z pra-
cownikami BPTF, którzy przygotują indywidualną ofertę obiektów idealnych dla osób 
o różnych ograniczeniach zdrowotnych. Jest również konieczne aby zgłosić na czas 
informację o  niepełnosprawności pasażera do BPTF. W szczególnych przypadkach 
przewoźnik może poprosić o zgodę lekarską na przewóz określonego pasażera na 
specjalnym formularzu. Jeśli potrzebujesz pomocy poinformuj nas o  tym podczas 
odprawy i lotu już przy rezerwacji. Specjalna pomoc jest oferowana głównie osobą na 
wózkach, niewidomym oraz z innymi niepełnosprawnościami. 
Kobiety	w	ciąży	
Kobiety w ciąży od 26 do końca 34 tygodnia (w przypadku ciąż mnogich od 20 do 
końca 28 tygodnia) są zobowiązane do wydania przewoźnikowi zaświadczenia le-
karskiego w formie pisemnej o możliwości podróżowania. Kobiety w ciąży po 34 ty-
godniu (w przypadku ciąży mnogiej po 28 tygodniu) nie mają zgody od przewoźnika 
na podróż. Kobiety w ciąży do 25 tygodnia nie potrzebują potwierdzenia od lekarza, 
ale muszą posiadać kartę ciąży aby służby celne mogły sprawdzić w jakim miesiącu 
ciąży jest dana kobieta. Kobiety w ciąży powinny dobrze rozważyć podróż za grani-
cę i upewnić się o odpowiedniej opiece medycznej w miejscu docelowym. Zalecamy 
podróżowanie w towarzystwie innych osób i nie lekceważenie najmniejszych kompli-
kacji. Transport odbywa się na własne ryzyko.
Transport	dzieci	poniżej	2	lat	
(niemowlęta	-	infant)
Dziecko w wieku poniżej 2 lat oznacza dziecko w wieku od dnia narodzenia do dru-
giego roku życia. Dziecko nie może mieć ukończonych 2 lat przed datą powrotu. 
Dziecko poniżej 2 lat nie ma prawa do własnego miejsca i jest transportowane na ko-
lanach osoby towarzyszącej. 1 dorosły podróżnik może podróżować z maksymalnie 
jednym dzieckiem w wieku poniżej dwóch lata na kolanach. 
Transport	żywych	zwierząt	z /	do	Polski
Jeśli zdecydujesz się zabrać ze sobą na wakacje swojego pupila, konieczne jest 
wcześniejsze zgłoszenie prośby do BPTF, najlepiej już przy zakładaniu rezerwacji. 
Na pokładzie samolotu można przewozić tylko małe zwierzęta w klatce o maksymal-
nych wymiarach: długość 43 cm, szerokość 30 cm i wysokość 27 cm i do całkowitej 

masy 8 kg (w zależności od przewoźnika). W szczególnych warunkach możliwy jest 
transport większych zwierząt. Kapitan samolotu musi w każdym wypadku wyrazić 
zgodę na transport zwierząt. W przypadku transportu autokarowego zwierzęta nie 
są akceptowane. Niektóre miejsca zakwaterowania nie akceptują zwierząt. Niektóre 
hotele mogą mieć zakwaterowanie ze zwierzęciem tylko za opłatą. Żywe zwierzę-
ta można przewozić tylko do tych krajów, w których pozwalają na to przepisy kraju 
docelowego i na warunkach określonych przez dane państwo. Obowiązują opłaty za 
przewóz. Sprawdź w BPTF. 
Transport	rowerów	i desek	surfingowych	
Przewóz rowerów i desek surfingowych (i  innych bagazy ponadgabarytowych) na-
leży zgłosić z wyprzedzeniem do BPTF, najlepiej już przy rezerwacji wycieczki. Pod-
czas transportu z  lotniska docelowego do i z miejsca pobytu udzielana jest odpo-
wiednia pomoc. Opłata transportowa jest uiszczana z góry w BPTF. BPTF nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą powstać podczas prze-
wozu nadbagażu. BPTF zastrzega sobie prawo do anulowania przewozu nadbagażu, 
jeśli linia lotnicza odmawia wykonania.
Zmiany	w	transporcie
W oparciu przepisów i konwencji międzynarodowych linia lotnicza zastrzega sobie 
prawo do możliwości zmiany miejsca wylotu, trasy lotu, możliwość postoju, zmiany 
linii lotniczej, typu samolotu i planu lotu. Pierwszy i ostatni dzień wycieczek lotni-
czych jest przeznaczony głównie na transport, a  nie na wypoczynek. Czasy lotów 
mogą ulec zmianie nawet na kilka godziny przed lub po planowanym odlocie. Wylot 
i przylot może odbywać się o każdej porze dnia i nocy. Pamiętaj również, że może 
wystąpić opóźnienie, szczególnie w szczycie sezonu, który może być spowodowa-
ny pogodą, problemami technicznymi lub innymi sytuacjami. Linie lotnicze dążą do 
tego aby wyeliminować te zakłócenia. Prosimy o wyrozumiałość w przypadku zmian 
godzin wylotów lub innych nieplanowanych sytuacji. 

TRANSPORT	AUTOKAROWY	
Godziny wyjazdów autokarem podane w umowie są bardzo orientacyjne. Godziny 
wyjazdu potwierdzane są na 2 dni przed wyjazdem. W przypadku transportu auto-
karowego niektóre trasy i  terminy mogą być realizowane czeskim autokarem, a na 
miejscu mogą się zdarzyć dodatkowe przesiadki w celu przyspieszenia dotarcia na 
miejsce. W takim przypadku z miejsca wyjazdu w Polsce odbywa się transfer (anten-
ka) do Ostrawy, Trutnowa lub innego czeskiego miasta, gdzie nastąpi przesiadka do 
czeskiego autokaru. Transfery z  Polski oraz te w Chorwacji mogą być realizowane 
autokarem, minibusem lub samochodem osobowym. Dotyczy głównie, ale nie tylko 
terminów przed i poza sezonem, trasy z Wrocławia, wyjazdów na Półwysep Peljesac: 
Orebic, Trpanij, Istria i Kvarner, Dalmacja Północna, wyspy lub inne wynikające ze zbyt 
małej ilości osób aby puścić polski autokar. Trasa ta wiąże się z przejazdem i zbiera-
niem również klientów z Czech co automatycznie może wydłużyć trasę nawet do 24 
h i więcej w przypadku problemów na drogach lub długości trasy. W przypadku trans-
portu autokarowego proszę liczyć się z tym, że każdy klient autokarowy wybiera inne 
miejsce wypoczynku dlatego w niektórych miejscach mogą Państwo wysiadać jako 
jedyni klienci lub jako jedni z wielu. W przypadku transportu autokarowego przyjazd 
do miejscowości znajdujących się w Dalmacji Północnej np. Św. Filip i Jakov, Vodice, 
Trogir, Omiś, Lokva Rogoznica, Nemira, Biograd na Moru, Primosten, Sibenik, Kastel 
Stafilic, Pirovac następuje między godziną 2:00 a 6:00 rano. Zakwaterowanie stan-
dardowo następuje w godzinach popołudniowych, co oznacza że trzeba zaczekać na 
pokój. Wyjazd powrotny z tych miejscowości odbywa się późnym wieczorem między 
godziną 20:00 a 24:00, natomiast wykwaterowanie jest o godzinie 9:00-10:00. Biuro 
podrózy nie zapewnia prysznica przed zakwaterowaniem w pierwszym dniu przyjaz-
du oraz po wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu. Prosimy pamiętać, że do niekto-
rych obiektów klienci musza przejśc kawałek pieszo ponieważ nie da się dojechac pod 
sam obiekt autokarem, w takich przypadkach pilot nie ma obowiązku odprowadzić 
każdego klienta pod same drzwi obiektu. W niektorych przypadkach klienci przyjeż-
dżający wcześniej muszą poczekac do otwarcie obiektu nawet kilka godzin. W celu 
zachowania porządku miejsca w autokarze przydzielane sa przez pilota jeszcze przed 
wyjazdem tylko osoby wykupujące miejsca mają pewność tych miejsc jeżeli jest to w 
danej sytuacji możliwe, jeżeli ktosa nie wykupi miejsc nie ma gwarancji siedzenia na 
tych samych miejscach w jedna i drugą stronę. W przypadku braku otrzymania infor-
macji o godzinach wyjazdu klient jest zobowiązany niezwłocznie zadzwonić pod nu-
mer alarmowy. O godzinach wyjazdu informujemy nie wczesniej niż w dniu wyjazdu. 

ZAKWATEROWANIE	
Wymieniony przez nas przy obiektach symbol * może nie być oficjalną kategorią 
zakwaterowania, ale może być oparty na naszych doświadczeniach i wiedzy. BPTF 
zwraca uwagę na to, że kategoryzacja obiektów noclegowych może różnić się w za-
leżności od kraju i faktu, że wystepują różnice w kategoryzacji obiektów noclegowych 
wśród poszczególnych miejsc docelowych. Należy wziąć pod uwagę lokalne zwyczaje 
i przepisy nie tylko przy ocenie zakwaterowania i wyżywienia, ale także przy ocenie 
otoczenia hotelu i warunków higienicznych. Sposób budowania obiektów zwykle po-
zwala na przenoszenie dźwięku przez ściany, sufity, drzwi i podłogi z przylegającymi 
pokojami. Ze względu na warunki klimatyczne, czynniki i zmiany ciśnienia powietrza 
mogą powodować przejściowe, silniejsze, nieprzyjemne zapachy, szczególnie kana-
lizacja itp. W obiektach o niższej kategorii często umeblowanie jest starsze, a pokoje 
noszą już znamiona wieloletniego użytkowania, zniszczone progi, żaluzje czy ściany 
itp. w starszych obiektach nie są podstawą do reklamacji dlatego wybierając zakwa-
terowanie prosimy o przemyślane decyzje. Obiekt tani nie będzie obiektem luksuso-
wym, będzie obiektem podstawowym. W katalogu i innych materiałach promocyjnych 
BPTF są dostępne opisy i zdjęcia ilustracyjne obiektów noclegowych. Wszystkie zdję-
cia są zdjęciami przykładowymi, gdzie każdy obiekt może mieć kilka rodzajów pokoji, 
które mogą różnić się wielkością i wyposażeniem, lub mogą mieć inny wzór na ścia-
nach, kolor itp. i nie jest możliwe umieścić w katalogu i innych materiałach promocyj-
nych wszystkich zdjęć pokoi, dlatego należy wziąć pod uwagę, że pokazane zdjęcia są 
przykładowe i nie muszą dokładnie odpowiadać przydzielonemu na miejscu pokojowi. 
W katalogu i innych materiałach promocyjnych są również tak zwane zdjęcia poglą
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dowe, które mogą nie pasować dokładnie do opisu obiektu noclegowego, plaży, oto-
czenia obiektu itp. Opis poszczególnych obiektów noclegowych, ich otoczenie i opis 
usług hotelowych odpowiadają faktom znanym w czasie przygotowywania katalogu. 
Według międzynarodowych zwyczajów Klienci muszą opuścić pokój w dniu wyjazdu 
nie później niż do 10:00, w niektórych obiektach do 9:00, chyba że zaznaczono ina-
czej. Na miejscu można spróbować umówić się z recepcją za opłatą na miejscu, aby 
zorganizować dłuższe korzystanie z pokoju tzw. Przedłużenie doby hotelowej, ale jest 
to możliwe tylko w przypadku kiedy obiekty posiadaja wolne pokoje. Możliwość za-
kwaterowania się w dniu przyjazdu jest możliwa najwcześniej po 12:00- 16:00. Wcze-
sny przyjazd lub późny wyjazd nie upoważnia do przedłużonego użytkowania pokoju. 
BPTF zastrzega sobie prawo do użycia innych możliwości i przeniesienia klientów 
do innych obiektów zgodnie z ofertą BPTF. BP ma prawo do wszystkich powyższych 
zmian i może poinformować klienta nawet po rozpoczęciu wyjazdu. Ci, którzy wyru-
szają w podróż, muszą także liczyć na utratę komfortu własnego mieszkania przez 
określony czas i konieczność dostosowania się do nowego środowiska, atmosfery, 
diety, mentalności ludzi, flory i fauny w miejscu, które wybrali na wakacje. 
W niektórych hotelach po przyjeździe należy wypełnić kartę rejestracyjną. 
Przed wymeldowaniem zalecamy wszystkim sprawdzenie rzeczy osobistych. Szcze-
gólnie szafki, stoliki nocne, szuflady, łazienkę i inne miejsca. W przypadku zapomnia-
nych przedmiotów osobistych w BPTF nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę i nie 
gwarantuje ich znalezienia i przesłania do Polski. 
Wyposażenie	pokoi,	apartamentów	i pokoi	typu	studio	
Staramy się aby opis miejsca zakwaterowania w naszym katalogu był możliwie naj-
dokładniejszy. Pokoje są wyposażone zgodnie z  opisem w katalogu. Wyposażenie, 
rozmiar i lokalizacja nie zawsze są takie same. Studia i apartamenty są wyposażone 
w aneks kuchenny, kuchenkę i lodówkę. Wyposażenie jest tylko podstawowe do tak 
zwanego małego gotowania i przygotowywania prostych potraw. W takich pokojach 
może brakować np., większych garnków, sitka, otwieraczy do butelek i puszek, otwie-
racza do wina, chochelek, deski do krojenia, drewnianych łyżek, tarek, korkociągów, 
worków na śmieci, detergentów, ściereczek i  innych mniej ważnych przedmiotów. 
Zalecamy również zabranie ze sobą sznurka i kilku klamerek. 
Prośby	i życzenia
W umowie możesz w odpowiednim polu wypełnić swoją specjalną prośbę (są to życzenia 
bez opłat), np. zakwaterowanie na 1. piętrze, z widokiem na morze lub basen, zakwate-
rowanie obok rodziny lub znajomych i inne. Opłaty za takie prośby nie są pobierane i w 
przypadku niespełnienia prośby klient nie może mieć żadnych roszczeń prawnych do 
BPTF. W razie niespełnienia prośby pomimo starań BPTF klient nie ma prawa do żadnej 
dodatkowej zniżki. O spełnieniu próśb decyduje recepcja na miejscu pobytu. 
Dodatkowe	łóżka	–	dostawki	
Dostawki nie są standardową częścią pokoi. Dostawka nie jest pełnowymiarowym 
łóżkiem, bardzo często jako dostawki używane są rozkładane sofy, rozkładane kana-
py, rozkładane łóżka, łóżka piętrowe, łóżka polowe, materace, itp. Dostawki zmniej-
szą powierzchnię mieszkalną pokoju. Dostawki są zalecane tylko dla małych dzieci 
lub dzieci, młodzież, dorosłych o  niskim wzroście i  małej wadze. Nie mniej jednak 
dla dorosłych osób i starszych dzieci jak i wyższych oraz grubszych osób bardziej 
odpowiednie będzie pełnowymiarowe łóżko w pokoju dla singla lub większych poko-
jach. Z chęcią doradzimy taki wybór. Oczywiście możemy również doradzić zakwa-
terowanie, gdzie w 1 pokoju można zakwaterować kilka osób dorosłych i dzieci z peł-
nowymiarowymi łóżkami. Zdecydowanie lepiej jest zapłacić dodatkowo i  mieszkać 
w przestronnym pokoju lub pokojach z większymi łóżkami. Obiekty bardzo często 
zgadzają się na zakwaterowanie starszych dzieci lub osób dorosłych na dostawkach, 
ale w takiej sytuacji klienci muszą się liczyć, że jeżeli będzie to osoba o dużych roz-
miarach komfort spania na takiej dostawce może byc dużo niższy niż na pełnowy-
miarowym łóżku. 
Łóżeczka	dziecięce	
Łóżeczka dziecięce są oferowane bezpłatnie lub za opłatą. Liczba łóżeczek dziecięcych 
jest w większości ograniczona, dlatego też BPTF nie może zagwarantować ich dostępno-
ści. W większości przypadków łóżeczka są wyposażone w pościel, ale nie zawsze. Musisz 
również liczyć się z tym, że dodając łóżeczko w pokoju zmniejsza się przestrzeń, więc za-
kwaterowanie odbywa się kosztem wygody. Standardowo w 1 pokoju zwykle można dodać 
tylko 1 łóżeczko dziecięce. W niektórych przypadkach nie jest możliwe umieszczenie w 
pokoju dodatkowego łóżeczka. Zawsze polecamy aby raczej zamawiać i zapłacić za więk-
szy i bardziej przestronny typ pokoju, który oferuje bardziej komfortowe zakwaterowanie 
dla rodzin. W wielu obiektach za łóżeczko dziecięce pobierana jest opłata na miejscu. 
Minibar
Niektóre hotele lub pokoje wyposażone są w minibar, małe urządzenie chłodzące 
napoje lub małe przekąski. Konsumpcja napoi i przekąsek jest zazwyczaj dodatkowo 
płatna przez klienta na miejscu (o ile nie zaznaczono inaczej). Jest zabronione aby 
minibary były stosowane jako lodówka dla własnej żywności i napoi. Minibar w pokoju 
nie może być porównywany z lodówka znaną nam z własnych domów. 
Sprzątanie 
We wszystkich kategoriach hoteli, pensjonatów i niektórych apartamentach przepro-
wadzane jest podstawowe sprzątanie, w regularnych odstępach czasu, z wyjątkiem 
niedziel i świąt. Większość apartamentów typu studio i apartamentów oferuje sprzą-
tanie zwykle 2-3 razy w czasie pobytu, w niektorych tylko 1 raz. W hotelach * i typu 
„C”, pensjonatach, niektórych apartamentach zwykle jest zmiana pościel i ręczników 
1-2 razy na pobyt (w zależności od długość pobytu). W hotelach ** i *** i w hotelach 
kategorii „B” zwykle jest zmiana pościeli i  ręczników 2-3 razy w trakcie pobytu (w 
zależności od długości pobytu). W hotelach**** i kategorii „A” zwykle jest zmiana po-
ściel i ręczników 4-5 razy na pobyt (w zależności od długości pobytu). Częstotliwość 
sprztąnia pokoi, a także wymiany ręczników i pościeli zwykle podawana jest w ramach 
pierwszego spotkania z rezydentem. 
Sytuacja	w	hotelach	
W przypadku zakwaterowania jednego klienta w pokoju jednoosobowym lub w pokó-
ju dwuosobowym z wolnym łóżkiem, nawet jeżeli to wolne łóżko nie jest umieszczone 
w pokoju, jest naliczana opłata. Przypisanie typu pokoju dla danej rezerwacji zależy 
tylko i  wyłącznie od osoby na recepcji. Pokoje z  widokiem na morze (strona mor-
ska oznaczone literką M) nie mają gwarantowanego widoku morze. Ta literka może 
oznaczać, że pokoje znajdują się w takiej części obiektu, która jest zorientowana w 
kierunku morza, ale bezpośredni widok na morze ograniczony może być np. przez 
inny budynek lub wysokie drzewa dlatego morze może być widoczne tylko częściowo 

lub w ogóle. W niektórych sytuacjach w trakcie sezonu mogą rozpocząć się prace bu-
dowlane, na które BPTF nie ma żadnego wpływu. W takiej sytuacji BPTF w przypadku 
reklamacji nie może dać zniżki ani żadnej innej rekompensaty. W Grecji i na Cyprze 
oraz w innych naszych miejscach docelowych często zdarza się, że pozwolenia na 
budowę wydawane przez władze lokalne rozpoczynają budowę każdego dnia, nie-
zależnie od tego, czy jest to sezon wakacyjny. O sprawach przydziałów pozwoleń na 
budowę nie jesteśmy informowani z wyprzedzeniem, ale robimy co w naszej mocy, 
aby takie prace przerwać na czas wakacyjny. Trzeba liczyć się z tym, że hotele nie 
mogą zagwarantować absolutnego spokoju, nawet w nocy, szczególnie w szczycie 
sezonu, kiedy wielu turystów przyjeżdża się bawić i  spędzać czas na dyskotekach 
i w barach. Hałas może powodować infrastruktura hotelu, a także usługi transpor-
towe, takie jak catering, wywóz śmieci i tym podobne. W wielu miejscach nie ma pu-
blicznej kanalizacji, a zatem odpady są transportowane specjalnymi pojazdami- w 
takim przypadku należy spodziewać się krótkotrwałego, nieprzyjemnego zapachu. 
W przypadku każdego obiektu opisujemy odległość do plaży i centrum kurortu. Cen-
trum kurortu jest rozumiane jako najbardziej ruchliwa część z restauracjami, barami, 
kawiarniami, dyskotekami. Wybierając obiekty blisko centrum nie można liczyć się 
ze spokojem. Niektóre obiekty noclegowe mogą być położone w pobliżu torów kole-
jowych lub autostrad, a także może powstawać hałas wynikający z bliskości lotniska. 
W wyjątkowych przypadkach zdarza się tak, że nie możemy zagwarantować nocle-
gu w zakupionym obiekcie nawet jeżeli został wykupiony na długo przed wyjazdem.  
W takim wypadku Biuro Podrózy może poinformować klienta przed przyjazdem lub 
w jego trakcie niezwłocznie po otrzymaniu informacji od obiektu. Hotele i inne obiek-
ty zgodnie z prawem mogą przyjmować więcej zamówień niż wynosi ich faktyczna 
dostępność. Jeśli tak się stanie, BPTF ma obowiązek zapewnienia alternatywnego 
zakwaterowania o  tym samym standardzie lub w wyższej kategorii z odpowiednią 
formą wyżywienia. 
W przypadku nieznalezienia odpowiedniego zakwaterowania biuro Podróży jest zo-
bowiazane do niezwłocznego zwrotu klientowi wszystkich wpłaconych przez niego 
pieniędzy również w systuacji kiedy klient znajdzie sobie sam zastępczy obiekt. Za-
lecamy klientom uczestniczyć w pierwszym spotkaniu informacyjnym z rezydentem 
aby uzyskać aktualne i przydatne informacje. Proszę zwrócić uwagę na tablice in-
formacyjne lub książki informacyjne znajdujące się zazwyczaj w okolicach recepcji, 
gdzie będzie znajdowała się godzina i  miejsce spotkania z  rezydentem. Zalecamy 
też uczestniczyć w ostatnim spotkaniu informacyjnym dzięki, któremu uzyskacie do-
kładne informacje o powrocie. 
Wi-Fi
W niektórych z naszych obiektów znajdują się bezprzewodowe połączenia Wi-Fi. Ta 
usługa jest świadczona bez gwarancji jakości! W wielu przypadkach jest to publiczne 
połączenie dostarczane przez Urząd Miasta. Siła sygnału często zmienia się i sygnał 
nie zawsze jest dobry, wpływa na to wiele innych czynników, czemu BPTF nie może 
zapobiec. BPTF nie ma wpływu na szybkość i jakość połączenia. O ile nie zaznaczono 
inaczej. Połączenie Wi-Fi może być dodatkowo płatne.
TV	/	SAT 
Większość naszych pokoi jest wyposażona w telewizor satelitarny, ale zwykle oferta 
programów jest bardzo ograniczona. Nie można zagwarantować, że będą odbierać 
twoje ulubione zagraniczne lub polskie stacje. Programy polskie zwykle nie są ofe-
rowane. W obiektach o niższej kategoryzacji może być tylko jeden kanał telewizyjny.
Klimatyzacja
Informację o tym czy w danym obiekcie jest klimatyzacja można znaleźć w naszym 
katalogu lub na stronie internetowej. Klimatyzacja jest wliczona w cenę tylko u nie-
których obiektów noclegowych, zwykle w hotelach o wyższym standardzie. Jeśli ta 
usługa jest wymieniona za opłatą, należy ją uiścić bezpośrednio na recepcji. Niektó-
re obiekty są klimatyzowane centralnie, dlatego włączanie i  wyłączanie zależy od 
właściciela obiektu. Niektóre klimatyzatory działają w określonym przedziale czasu. 
Część obiektów o wyższym standardzie posiada pokoje wyposażone w klimatyzację, 
którą klient może indywidualnie sterować. W niektórych hotelach klimatyzacja może 
być dostępna tylko w niektórych pokojach hotelowych i nie można tego zagwaran-
tować. Klimatyzacja nie działa sprawnie jeżeli otwarte są okna i drzwi zatem wycho-
dząc z pokoju upewnij się, że wszystko jest zamknięte lub wyłącz klimatyzację. Pro-
simy o oszczędzanie energii ze względu na środowisko. W obiektach niższej kategorii 
może się tak zdarzyć, że w przypadku popsucia się klimatyzacji do pokoju zostanie 
dostarczony przenośny klimatyzator. Prosimy aby pamiętać, że w sezonie wakacyj-
nym w wielu krajach jest bardzo gorąco i decydowanie się na obiekt bez klimatyzacji 
może spowodowac niezadowolenia z wakacji. 
Owady/higiena
Komary bardzo często występują w różnych miejscach docelowych. Występowanie 
komarów, mrówek i innej fauny, która jest normalna dla poszczególnych destynacji 
nie może być przedmiotem reklamacji wobec BPTF. Dlatego BPTF zaleca zabrać ze 
sobą repelenty na owady. W krajach południowych mogą też występować inne mniej-
sze owady, których nie da się całkowicie wyeliminować pomimo ciągłego wzrostu 
dawek środków odstraszających. Z  tego powodu nie zalecamy zostawiać jedzenia 
w pokoju. Ponieważ w krajach południowych panuje inna mentalność, i inne nawyki 
kulturowe oraz higieniczne należy dostosować się do lokalnych przepisów. Dotyczy 
to w szczególności przepisów środowiskowych.
Cenne	przedmioty 
Nie zalecamy na wakacje za granicą zabierać ze sobą wielu cennych przedmiotów 
np.: biżuterii, markowych ubrań, butów o  wyższej wartości, itp. W przypadku, gdy 
jest to możliwe w miejscu zakwaterowania polecamy korzystać z sejfu (głównie za 
opłatą), zalecamy pozostawianie tam wszelkich cennych rzeczy (dokumenty podró-
ży, pieniądze, karty kredytowe, czeki, aparaty fotograficzne, laptopy itp.). BPTF nie 
odpowiada za rzeczy skradzione w obiekcie. 
Woda,	łazienki	/	WC	
W różnych miejscach istnieją różne systemy kanalizacyjne i z tego powodu należy 
przestrzegać zasad panujących w danym miejscu. Prysznice obiektów o  niższej 
kategorii zwykle posiadają tylko zasłonkę prysznicowa lub nie posiadają jej wcale 
podobnie jak dywaników na podłodze, oferowane przez właścicieli ręczniki w obiek-
tach niższej kategorii mogą być mniejsze i w pojedynczych sztukach. W niektórych 
miejscach władze danego kraju mogą czasowo ograniczać dostęp do bieżącej wody. 
Ogrzewanie wody, zwłaszcza w mniejszych i tańszych obiektach przeprowadzane są 
często przy użyciu ekologicznego ogrzewania słonecznego, może się tak zdarzyć, 
że woda szczególnie podczas złych warunków pogodowych będzie letnia, a nie cie
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pła. Należy również wziąć pod uwagę, że czasami mogą nastąpić krótsze przerwy 
w dostawie prądu i wody. O jakości wody pitnej poinformują Was na miejscu lub w 
recepcji. W krajach południowych nie zaleca się picia wody bezpośrednio z kranu. W 
celu zapobiegania problemom zdrowotnym BPTF zaleca klientom spożywanie wody 
butelkowej. Zwracamy uwagę na fakt, że chemiczny skład wody (np. zawartość soli, 
minerałów, siarczanów itp.) może różnić się od składu wody w Polsce.
Baseny
Goście hotelowi mają możliwość korzystania z basenu, jeśli taki istnieje na wyposa-
żeniu hotelu. W niektórych przypadkach również możliwe jest korzystanie z basenu 
innego hotelu, jeśli ta usługa jest opisana w katalogu. W tych przypadkach klienci 
mogą korzystać również z innych usług przy basenie, np. spożywanie napojów, prze-
kąsek, lodów (za opłata lub bez w zależności od obiektu). Przy basenie oraz w innych 
miejscach ogólnodostępnych nie jest możliwe zazwyczaj spożywanie własnych pro-
duktów. Nie wszystkie obiekty mają własnego konserwatora dlatego basen w przy-
padku awarii lub zanieczyszczenia nie może zostać od razu naprawiony lub oczysz-
czony. W niektórych obiektach basen jest dostępny tylko dla gości w ciągu dnia, 
ale nie wieczorami i w nocy. W wielu obiektach znajdują się kryte baseny hotelowe, 
które działają zwykle tylko zimą (listopad - kwiecień), chyba że zaznaczono inaczej. 
Liczba leżaków i parasoli na hotelowym basenie, w ogrodzie lub na plaży nie zawsze 
odpowiada liczbie gości hotelowych. Zewnętrzne baseny, a  nawet te kryte mogą 
przechodzić przeglądy serwisowe lub być szczególnie poza sezonem zamknięte lub 
nieczynne. Z tego powodu BP nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jak również za 
godziny otwarcia basenów. 
Wyżywienie
Jedzenie jest zwykle proporcjonalne i uzależnione od wyboru zakwaterowania przy, 
którym jest wskazany rodzaju wyżywienia jaki jest wliczony w cenę pakietu. Zakres 
i jakość wyżywienie zależy od klasy, kategorii, wielkości (ogółem liczba pokoi w za-
kwaterowaniu), a także lokalnych tradycji i zwyczajów. Nasze biuro nie może wpły-
wać na wybór i skład posiłków. Nie może również wpływać na powtarzalność posiłków 
(menu), szczególnie podczas długich pobytów. Niektóre hotele mają stały, siedmio-
dniowy plan posiłków. Ze względów operacyjnych hotelarz może (szczególnie w 
przypadku małego obłożenia hotelu, na początku lub na końcu sezon), zmienić spo-
sób wydawania posiłków np. zamiast bufetu będzie wybór z menu i w takiej sytuacji 
klient nie ma prawa do rekompensaty finansowej. Korzystanie z usług gastronomicz-
nych może być ograniczone w czasie, w tym również All Inclusive. Godziny w jakich 
posiłki są wydawane mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w sezonie. Nie 
stawienie się na posiłek z powodów osobistych lub z powodu późnego przyjazdu lub 
wcześniejszego wyjazdu nie daje prawa zamiany posiłku i rekompensaty. Dotyczy to 
również wycieczek fakultatywnych. W przypadku nie skorzystania z usługi gastrono-
micznej z powodu wyjazdu z miejsca pobytu hotele nie są zobowiązane do przygoto-
wania lunch pakietów, chyba że podano inaczej w opisie. W niektórych przypadkach 
lunch pakiety są wydawane, ale nie zawierają zazwyczaj napoi, a ich zawartość zale-
ży od standardu obiektu i lokalnych zwyczajów. Do kolacji nie są podawane bezpłatne 
napoje, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w opisie obiektu. Biuro podróży nie 
ma wpływu na kolejki powstające w restauracjach obiektów jak i równiez na mono-
tonny jadłospis w szczególności obietów najtańszych i tych oznaczonych jako „Dla 
NIEWYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW“. Wszyscy klienci rozpoczynają pobyt najwcześniej 
od kolacji, a  kończą pobyt śniadaniem lub w przypadku ALL Inclusive obiadem. W 
przypadku rezygnazji z posiłkow w trakcie pobytu klientowi nie przysługuje prawo 
do zwrotu pieniędzy. Przy zakupie pokoju z klimatyzacją zawsze jest to jeden kli-
matyzator na wszystkie pomieszczenia więc nie ma gwarancji, że będzie schładzał 
równomiernie wszystkie pokoje.
Wynoszenie	jedzenia	z restauracji	jest	zabronione! 
Jeżeli zależy Wam na posiłkach najwyższej jakości należy wybrać cztero i  pięcio-
gwiazdkowe hotele. Oferta przystawek, dań głównych i deserów w takich obiektach 
jest naprawdę niezwykła. 
Ubiór 
W hotelach o średnim i wyższym standardzie podczas posiłków, a szczególnie ko-
lacji należy mieć odpowiedni strój. Mężczyźni - długie spodnie, kobiety - spódnice, 
spodnie. Napoje do kolacji (jeśli nie podano inaczej) są dodatkowo płatne (nie doty-
czy all inlcusive). 
Plaża
Jeśli nie podano inaczej parasole i leżaki na plaży są za dodatkową opłatą. Cena czę-
sto zależy od atrakcyjności ośrodka, pory roku (ok. 6-15 € / dzień za leżak i parasol). 
Liczba leżaków i parasoli na plaży jest ograniczona. Większe plaże są również wypo-
sażone w obiekty sportowe. Prysznice, przebieralnie i toalety są tylko na niektórych 
plażach. Zalecamy przestrzegania zakazu kąpieli podczas wywieszania czerwonej 
lub czarnej flagi ostrzegających o złej pogodzie lub innych niebezpieczeństwach. Na 
plaży ze żwirkiem lub kamieniami polecamy używać odpowiedniego obuwia do wody. 
Wiele plaż jest publicznych więc musisz mieć świadomość tego, że może z nich ko-
rzystać każdy, a nie tylko goście hotelowi. Opis rodzaju plaży nie jest jednoznaczny 
ponieważ może się zdarzyć, że prądy morskie podmywaja piasek i zostają kamyczki. 
Konserwatorzy plażowi starają się utrzymywać je w jak najlepszej czystości, ale cza-
sami nie jest to całkowicie możliwe. Piaszczysta plaża nie oznacza automatycznie 
że dno morskie jest piaszczyste. Mogą tam być też kamyki, kamienie lub kamienne 
płyty. Wiele plaż w naszych miejscowościach posiada niebieską flagę UE. 
Kąpiel	bez	strojów	kąpielowych
Nagość w miejscach publicznych nie jest mile widziana. Plaże dla naturystów znaj-
dują się w wyznaczonych miejscach, o więcej informacji pytajcie w BPTF. W Grecji nie 
ma oficjalnych plaż dla nudystów. 
Rezydenci	
Nasze biuro kładzie duży nacisk na wybór rezydentów. Zawsze staramy się, aby ich 
wiedza była przydatna i na najwyższym poziomie. Rezydent- przedstawiciel firmy, 
nie może być z klientami przez całą dobę. Rezydent przejmuje grupę po przylocie na 
lotnisko docelowe i zapewnia transfer do ośrodków i z powrotem, organizuje spotka-
nie informacyjne dla klientów (zwykle w dniu przyjazdu lub następnego dnia pobytu), 
jest pomocny w wyborze opcjonalnych wycieczek. Podczas pobytu jest zwykle do-
stępny w określonych godzinach oraz telefonicznie. Rezydent nie odbiera grupy po 
przyjeździe autokarem i na dojazd własny. Skontaktuj się z nimi w przypadku jakich-
kolwiek problemów. Rezydent również rozpatrzy reklamację niezwłocznie na miej-

scu, aby powstała wada mogła zostać natychmiast usunięta. W niektórych miejscach 
rezydent może być dostępny tylko telefonicznie. Większość naszych rezydentów 
mówi w języku czeskim, polskim lub angielskim, nie gwarantujemy polskojęzycznych 
rezydentów w każdym miejscu. 
Wycieczki	fakultatywne	
Wycieczki fakultatywne można kupić na miejscu u rezydenta. Niektóre wycieczki od-
bywają się tylko wtedy, gdy uzbiera się wystarczająca liczba osób. Przed i po sezonie 
wycieczki fakultatywne mogą nie być organizowane. Wycieczki fakultatywne, które 
klient może zarezerwować bezpośrednio na miejscu pobytu nie są częścią świadczo-
nych usług przez BPTF i biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody, poniesione przez klienta w związku z tymi wycieczkami. Klient nie ma prawa 
do wysuwania roszczeń w przypadku wycieczek fakultatywnych. Jeśli nie podano 
inaczej nie jest możliwe płacenie za wycieczkę fakultatywną kartą kredytową.

SPORT	I ROZRYWKA	
Wszelkie rozrywki można odpowiednio wykorzystać zgodnie z warunkami pogodo-
wymi. W szczególności proszę wziąć pod uwagę, że istnieje duże zapotrzebowanie 
oferowanych opcji sportowych i rozrywkowych i to dla wszystkich gości jednakowo. 
W indywidualnych przypadkach mogą istnieć czasy oczekiwania lub ograniczenia, 
dlatego prosimy o wyrozumiałość. Niektóre sporty lub rozrywki można wykonywać 
wyłącznie na podstawie wcześniejszej rezerwacji, skontaktuj się z nami, aby uzyskać 
więcej informacji lub zapytaj rezydenta. Uprawianie sportu i rozrywek oraz inne dzia-
łania podejmowane są na własne ryzyko lub rodziców odpowiedzialnych za swoje 
dzieci. BPTF nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje sportowe. Proszę angażować 
się tylko w takie działania, do których jesteś przyzwyczajony i pewny, że dasz radę. 
Wszystkie sprzęty sportowe i  wynajęte pojazdy należy sprawdzić przed użyciem. 
Za wszelkie szkody należy zapłacic na miejscu. Zabawy dla dzieci lub klubów dzie-
cięcych nie można porównać z przedszkolem, a dzieci, nie mogą być zmuszane do 
uczestnictwa wbrew ich woli. Animacje dla dzieci i dorosłych oraz sporty i rozrywki 
są dostepne tylko w wybranych obiektach. 

WYNAJEM	ŚRODKÓW	TRANSPORTU
Coraz więcej turystów korzysta z opcji wynajmu samochodów, ale także innych środ-
ków transportu, takie jak quady lub skutery. Wynajem to okazja do zwrócenia się do 
rezydenta, który może pomóc zorganizować wynajem. Z powodu jakości dróg i tem-
peramentu lokalnych kierowców należy zachować ostrożność. Poznaj miejscowe 
zasady ruchu drogowego. Przy wynajmie transportu BPTF nie ponosi odpowiedzial-
ności za jakiekolwiek braki, usterki lub odpowiedzialność za szkody. Podczas odbioru 
pojazdu należy zwrócić uwagę na stan techniczny pojazdu, porównaj rzeczywisty 
przebieg z  tym, co napisano w umowie wynajmu pojazdu i  sprawdź również ilość 
paliwa. Nie zapomnij o ubezpieczeniu. 

PODRÓŻ	SAMOCHODEM
Jeśli wyjeżdżasz za granicę własnym samochodem, obowiązuje posiadanie aktualne-
go prawa jazdy, świadectwa stanu technicznego pojazdu, zielonej karty ( w przypadku 
niektórych miejsc docelowych) i notarialnego certyfikatu dla wynajmowanych pojaz-
dów z tłumaczeniem. Zaleca się również wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

OGRANICZENIA	SEZONOWE
Przed i po sezonie może dojść do różnego rodzaju ograniczeń związanych z usługa-
mi. Właściciel z powodu niskiego obłożenia może postanowić nie otwierać obiektu 
w wyznaczonym wcześniej terminie. Na początku, a  także na końcu sezonu mogą 
zostać ograniczone zajęcia sportowe (sauna, łaźnia parowa, masaż, boiska na plaży, 
sporty wodne itp. lub rozrywka (animacje). W każdym obiekcie może dojść również 
do zamknięcia konkretnych części hotelowych i nie będzie możliwości korzystania 
z całej infrastruktury hotelowej. W wielu przypadkach może również być zamknię-
tych wiele miejsc tj. kantory, sklepy, restauracje, bary czy inne obiekty. W wielu 
hotelach, które oferują baseny wewnętrzne mogą być ogrzewane tylko w sezonie. 
Baseny zewnętrzne mogą być zamknięte poza sezonem. Część atrakcji może być tez 
niedostępna z powodu świąt i  różnych wydarzeń religijnych i  czy narodowych. Na 
początku i na końcu sezonu również wycieczki fakultatywne mogą być ograniczone. 
ZNIŻKI	Podczas	pobytu	
Uczniowie, nauczyciele, seniorzy, niepełnosprawni powinni okazywać dokumenty 
uprawniające ich do dodatkowych zniżek szczególnie na wejścia do zabytków. Udzie-
lanie zniżek dla seniorów jest bardzo sporadyczne na przykład na Cyprze prawie 
wcale nie jest to oferowane.

ZDROWIE	I MEDYCYNA
Większe ośrodki są zwykle dobrze zaopatrzone, a apteki działają do późnych godzin 
nocnych. Leki są jednak droższe niż w naszym kraju, dlatego zalecamy zabrać ze 
sobą niezbędne leki, takie jak: Polopiryna, Palacetamol, Ibuprofen, Panthenol i tym 
podobne. W przypadku choroby lub obrażeń skontaktuj się infolinią, której dane kon-
taktowe znajdują się na karcie ubezpieczonego, którą otrzymujesz wraz z VOUHCE-
REM przed wyjazdem. U pacjentów z cukrzycą konieczne jest poddanie się badaniu 
kontrolnemu u lekarza 2 do 3 tygodni przed wyjazdem. Bardzo ważne jest aby lekarz 
przedstawił krótki raport na temat stanu zdrowia i  leczenia cukrzycy w języku an-
gielskim. Polecamy aby wiąć ze sobą podwójny zapas leków i  insuliny. Uważaj na 
odwodnienie, przegrzanie i ryzyko hipoglikemii. Każdy klient podróżuje ze świado-
mością swojego stanu zdrowia, z wiedzą o kosztach leczenia za granicą i świadomy 
ryzyka powikłań zdrowotnych szczególnie w przypadku chorób przewlekłych lub 
innych. Każdy klient jest zobowiązany do zapewnienia eskorty i nadzoru przez inne 
osoby, jeżeli wymaga tego jego stan zdrowia. Klient jest zobowiązany w przypadku 
ograniczeń zdrowotnych powiadomić o tym na piśmie.
Opalanie	się
Chociaż ludzkie ciało potrzebuje słońca, intensywne opalanie bez środków ochron-
nych może powodować oparzenia słoneczne i  choroby. Zalecane jest aby używać 
kremów przeciwsłonecznych wystarczająco mocnych, których skuteczność nie 
zmniejsza się po pierwszym zanurzeniu w wodzie. Zwłaszcza w pierwszych dniach 
wakacji należy uważać. Spal się pierwszego dnia i reszta wakacji spędzanych w bólu 
nie będzie już udanym wypoczynkiem. 
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Wakacje	z dziećmi	
Coraz więcej rodzin podróżuje z  małymi dziećmi. (UWAGA: Jedna osoba dorosła 
może przewozić samolotem bezpłatnie tylko jedno dziecko poniżej 2 lat!) Biura po-
dróży nie mogą zabronić niczego rodzinom z małymi dziećmi, ale starają się udzielać 
porad. Podczas podróży bardzo ważne jest przestrzeganie zasad komfortu dziecka. 
W wielu miejscach istnieje również dobrej jakości, łatwo dostępna opieka zdrowotna. 
Podróż powinna być ograniczona we wczesnym wieku na kilka godzin. Nie podróżuj 
z chorymi dziećmi lub z dziećmi po szczepieniu. Jeżeli lecisz z małym dzieckiem: wy-
bierz lot bez transferów. Miej przy sobie wystarczającą ilość jedzenia dla niemowląt 
i pieluch ponieważ nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć. Podczas startu i lądowania 
należy dziecku dać coś do gryzienia lub do ssania. Jak chronić dzieci przed słoń-
cem? Dzieci do 12 miesięcy nie powinny być w ogóle narażone na słońce. Starsze 
dzieci powinny chronić się przed promieniami słonecznymi między 11:00, a  15:00. 
Skórę dzieci należy nasmarować produktem z  wysokim współczynnikiem ochrony 
przeciwsłonecznej co najmniej 50. Jeśli dziecko będzie się bawić w wodzie zaleca 
się stosowanie produktów wodoodpornych. Jednak aplikacja musi być regularnie 
powtarzana za każdym razem, gdy dziecko wychodzi z wody. Dziecięca skóra jest 
cieńsza, a zatem bardziej wrażliwa niż u dorosłych. Dlatego podczas opalania wy-
maga szczególnej ostrożności. Na pewno pomaga jeżeli dziecko ma na sobie T-shirt 
i czapkę z szerokim daszkiem. 

CENY
BPTF zastrzega sobie prawo do zmian w trakcie sezonu ceny wycieczek dotyczy to 
również ofert LAST MINUTE. Oferty LAST MINUTE nie dają klientowi prawa do ewen-
tualnej zmiany ceny jeżeli zakupił ofertę w cenie wyższej. Klienta obowiązuje cena 
z umowy. W szczególnych przypadkach opisanych w warunkach uczestnictwa cena 
może ulec zmianie. 

Zachowanie	obsługi	
Biuro podróży nie ma najmniejszego wplywu na mentalność i  zachowanie obsługi 
w danym obiekcie. Należy brać pod uwagę, że każdy może mieć gorszy dzień, a w 
przypadku notorycznego zlego zachowania obsługi po zgloszeniu przez klienta biu-
ro Podróży może jedynie zwrócic uwagę właścicielowi i liczyc na poprawę sytuacji. 
Sprzątanie pokoi,wymiana ręczników, pościeli i papieru toaletowego oraz zmiana 
sposobu wyżywienia. 
W sytuacji zastania nieposprzątanego pokoju w momencie zakwaterowania klient 
ma obowiązek zglosić sprawę rezydentowi lub recepcji w celu jego posprzątania. 
Reklamacje zgłoszone po przyjeździe w sprawie nieposprzątanego pokoju są zglo-
szone za późno ponieważ nie można już tej sytuacji naprawić, a można było to zrobić 
będąc na miejscu. Prosimy aby pamiętać, ze względu na bezpieczeństwo niektóre 
obiekty zmieniaja pościel i ręczniki lub donoszą papier toaletowy tylko i wyłącznie 
po zgłoszeniu takiej potrzeby przez klienta. Biuro podróży nie odpowiada również za 
zmiane sposobu serwowania posiłków wynikających z lokalnych obostrzeń i ogólno-
pojętego bezpieczeństwa. 

OBIEKTY	DLA	NIEWYMAGAJĄCYCH	KLIENTÓW	
Obiekty oznaczone takimi słowami to najtańsze obiety o najniższym standardzie, do 
których nie można mieć wymagań takich jak do obiektów o wyższej klasie, skatego-
ryzowanych wyżej czy też droższych to podstawowy standard spełniający minimalne 
wymagania. Obiekty tego typu mają zazwyczaj słabsze posiłki, starsze pokoje i mogą 
posiadać usterki spowodowane długotrwałym użytkowaniem. 

POSTANOWIENIA	KOŃCOWE
Wszystkie informacje obowiązują od września 2022 r.. Biuro podróży Travel Family 
zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Nawet przy najlepszej woli nie można 
zmienić błędów, które wyszły po wydrukowaniu katalogu.




