Informacje Szczegó∏owe
PILOT-PRZEWODNIK
W trakcie ka˝dej wycieczki opiekuje si´
Paƒstwem pilot-przewodnik, którego zadaniem jest tak˝e realizacja programu wycieczki. W niektórych miejscowoÊciach
i obiektach obligatoryjne jest wynaj´cie
przewodnika lokalnego, co jest dodatkowo
p∏atne. Pilotom-przewodnikom prosimy na
bie˝àco (równie˝ w formie pisemnej) zg∏aszaç wszelkie reklamacje dotyczàce realizacji programu i jakoÊci Êwiadczeƒ. Pilot-przewodnik mo˝e zmieniaç kolejnoÊç realizacji programu.
WY˚YWIENIE
Âniadania: zazwyczaj podawane sà
w skromnej formie „kontynentalnej“, za
wyjàtkiem niektórych hoteli, w których podawane sà w formie bufetu. Âniadanie kontynentalne to skromny posi∏ek sk∏adajàcy
si´ przewa˝nie z pieczywa, d˝emu oraz kawy lub herbaty. W niektórych obiektach
Êniadanie jest wzbogacone o w´dlin´, ser.
Kolacje, obiadokolacje to ciep∏e posi∏ki
sk∏adajàce si´ z 2-3 daƒ, podawane w oparciu o kuchni´ danego kraju, napoje p∏atne
dodatkowo. Posi∏ki mogà byç organizowane w restauracjach hotelowych, bàdê w restauracjach (równie˝ samoobs∏ugowych)
w mieÊcie.
POKOJE
Opis „pokoje 2- lub 3-osobowe“ oznacza,
˝e gdy zostanà zg∏oszone 2 osoby – zamieszkajà w pokoju 2-osobowym. W pokojach 3-osobowych mogà byç zakwaterowane rodziny, znajomi podró˝ujàcy w 3 osoby
lub 3 pojedyncze osoby podró˝ujàce indywidualnie. Osoba podró˝ujàca indywidualnie mo˝e byç zakwaterowana z innà osobà
tej samej p∏ci w pokoju 2- lub 3-osobowym
bez koniecznoÊci dop∏aty do pok. 1-os. Je˝eli nie b´dzie innej osoby ch´tnej na dokwaterowanie, zapewniamy pokój 1-os. bez
koniecznoÊci uiszczenia dop∏aty do pok. 1os. Dop∏at´ za pokój 1-osobowy pobieramy
wtedy, gdy osoba podpisujàc umow´ decyduje si´ na taki pokój. W przypadku zg∏oszenia 2 osób a nast´pnie rezygnacji 1 osoby, jesli nie ma innej osoby pojedynczej na
dokwaterowanie, konieczna jest dop∏ata do
pok. 1-os. W niektórych hotelach zamiast
pokoi 3-os. sà mo˝liwe tylko pokoje 2-os.
z dostawkà. Doba hotelowa zaczyna si´
o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a koƒczy
o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
ZBIÓRKA
Prosimy o przestrzeganie podanych w katalogu lub na stronie internetowej godzin
i miejsca zbiórek (przy imprezach autokarowych 15 min. przed godzinà wyjazdu,
przy imprezach samolotowych 2 godz.
przed wylotem).
AUTOKARY
Wszystkie trasy obs∏ugujà komfortowe autokary, wyposa˝one w klimatyzacj´, barek
z ciep∏ymi napojami (p∏atne u kierowcy), video lub DVD, przewa˝nie WC. Postoje
podczas podró˝y ustala pilot co 3-4 godziny. Szczegó∏owe informacje dotyczàce wyposa˝enia, marki i nr rej. autokaru mo˝na
uzyskaç w biurze na 3 dni przed wyjazdem.
Miejsce w autokarze jest uzale˝nione od
terminu podpisania umowy i numeru rezerwacji, który jest narzucany komputerowo.
Przydziela je pilot w miejscu rozpocz´cia
imprezy. JeÊli impreza zostanie anulowana,

a Klient wybierze innà imprez´, w której
chcia∏by braç udzia∏, wówczas zostaje przeniesiony z tym numerem rezerwacji. Zasada
ta nie jest stosowana, jeÊli na imprezie, na
którà Klient zostaje przenoszony jest wolnych 5 ostatnich miejsc.
PRZELOTY
Catering. LOT i TAP: istnieje mozliwoÊc zamówienia przekàsek, posi∏ku, napojów za
dodatkowà odp∏atnoÊcià. Na pok∏adzie samolotów „tanich linii“ nie ma cateringu.
Przewa˝nie, na pok∏adzie samolotu mo˝na
nabyç za dodatkowà odp∏atnoÊcià kanapki,
napoje. Prosimy o zapoznanie si´ z Ogólnymi Zasadami Przewozu linii lotniczych
realizujàcych dany przelot. Te informacje
mo˝na uzyskaç równie˝ w naszym biurze.
Baga˝. Cena obejmuje tylko ma∏y baga˝
podr´czny. Koszt baga˝u dodatkowego jest
uzale˝niony od rozmiaru. Istnieje mo˝liwoÊç
wyboru wielkoÊci baga˝u i od tego wyboru
uzale˝niona jest wysokoÊc dop∏aty za baga˝.
Cena ustalana jest przez przewoênika i mo˝e
w ka˝dej chwili ulec zmianie. Na naszej stronie internetowej www.sol-tours.pl podajemy
aktualne ceny za baga˝.
Limit baga˝u jest ró˝ny u ka˝dego przewoênika. LOT: baga˝ podr´czny 1 sztuka
do 8 kg o maks.wymiarach 55X40x23 cm
i torebka lub laptop o maks. wymiarach
40x35x12 cm TAP: baga˝ g∏ówny 1 sztuka
o wadze 23 kg + baga˝ podr´czny 1 sztuka do 8 kg o maks. wymiarach 55X40x20
cm i torebka do 2 kg. o maks. wymiarach
22x16x8 cm. WIZZAIR: ma∏y baga˝ podr´czny do 10 kg. – 1 sztuka o wymiarach
nieprzekraczajàcych 55x40x23 cm, baga˝
ten musi si´ zmieÊciç pod siedzeniem. Pasa˝er mo˝e wnieÊç na pok∏ad tylko 1 baga˝
podr´czny. Dodatkowo mo˝na wykupiç
baga˝ g∏ówny do 20 lub 32 kg o wymiarach 149 x119 x 171 cm. RYANAIR: baga˝
podr´czny do 10 kg o wymiarach nieprzekraczajàcych 55x40x20cm oraz ma∏y baga˝ podr´czny o wymiarach nieprzekraczajàcych 35x20x20 cm. Istnieje mo˝liwoÊç wykupienia baga˝u g∏ównego do 20
kg o wymiarach nieprzekraczajàcych
81x119x119 cm.
Zg∏oszenie ch´ci wykupienia dodatkowego
baga˝u nale˝y zg∏aszaç w terminie pomi´dzy 30 a 7 dniem przed rozpocz´ciem imprezy. Zg∏oszenie w póêniejszym terminie
mo˝e spowodowaç, ˝e wykup baga˝u b´dzie niemo˝liwy. Koszt wykupienia baga˝u
na lotnisku, przy odprawie jest znacznie
wy˝szy od podanego w ofercie.Dok∏adne
informacje o przedmiotach niedozwolonych w baga˝u podr´cznym i g∏ownym dost´pne sà w biurze i na stronach internetowych poszczególnych linii lotniczych.
Przy podró˝y 2 lub wi´cej osób nie mo˝na
∏àczyç baga˝u. Nadbaga˝ jest dodatkowo
p∏atny na lotnisku wg taryf obowiàzujàcych
u danego przewoênika. Reklamacje dotyczàce przedmiotów zaginionych lub uszkodzonych w trakcie przewozu lotniczego nale˝y z∏o˝yç pisemnie w ciàgu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów,
a w przypadku zagini´cia przedmiotów
w ciàgu 21 dni, w przedstawicielstwie linii
lotniczych. Sytuacje takie podlegajà warunkom z Konwencji Warszawskiej z 1929 r.
z póêniejszymi zmianami i aneksami.
Odprawa pasa˝erów. Odprawa rozpoczyna
si´ 2 godziny przed planowanym wylotem
i koƒczy si´ zazwyczaj 60 minut przed wylotem. Dokumentacj´ uprawniajàcà do
przelotu b´dzie posiada∏ pilot-przewodnik,
który spotka si´ z Paƒstwem na lotnisku lub

ju˝ na zbiórce w Krakowie. W niektórych
terminach mo˝e zdarzyç si´, ˝e pilot b´dzie
na Paƒstwa oczekiwa∏ na lotnisku docelowym. Wówczas na lotnisku w Polsce zaopiekuje si´ Paƒstwem pracownik biura.
Godziny wylotów. W przypadku zmiany
rozk∏adu lotów, poinformujemy Paƒstwa
o ewentualnej nowej godzinie wylotu/przylotu. Mo˝na tak˝e sprawdziç poprawnà godzin´ wylotu/przylotu dzwoniàc do nas na
3-7 dni przed wylotem. Mogà si´ zdarzyç
opóênienia wylotów, wynikajàce z warunków atmosferycznych lub innych zak∏óceƒ,
na które Biuro nie ma wp∏ywu np. strajki,
awarie techniczne itp. Przedstawiciele naszego biura zawsze w takich sytuacjach b´dà si´ starali Paƒstwu pomóc. Zasady odszkodowaƒ i pomocy dla pasa˝erów uregulowane sà w rozporzàdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia
11.02.2004.
Imiona, Nazwiska. Przy spisywaniu umowy
prosimy o podawanie i póêniejsze sprawdzenie na umowie/potwierdzeniu dok∏adnych danych (imi´, nazwisko), takich jakie
widniejà w dokumencie podró˝y (paszporcie lub dowodzie osobistym). Podanie b∏´dnych danych mo˝e spowodowaç odmówienie odprawy lotniczej przez linie lotnicze
lub koniecznoÊç dop∏aty za zmian´ danych.
Klienci podro˝ujàcy liniami lotniczymi RYANAIR oraz WIZZAIR najpóêniej na 7 dni
przed odlotem muszà podaç nast´pujàce
dane w formie pisemnej: data urodzenia,
obywatelstwo, nazwa dokumentu na podstawie, którego b´dà podró˝owali (paszport
lub dowód osobisty), numer dokumentu,
data wa˝noÊci dokumentu, data wydania
dokumentu oraz organ wydajàcy dokument.
Dane te sà konieczne do odprawy. Niedostarczenie danych lub podanie b∏´dnych danych b´dzie skutkowaç odprawà na lotnisku w dniu wylotu, za dodatkowà odp∏atnoÊcià, którà ponosi Uczestnik.
CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOÂå DNI
W programach wycieczek autokarowych
podajemy iloÊç dni od dnia wyjazdu do
dnia przyjazdu, natomiast przy imprezach
samolotowych podajemy iloÊç nocy.
SK¸ADKA NA TURYSTYCZNY
FUNDUSZ GWARANCYJNY
Zgodnie z ustawà z dnia 22 lipca 2016,
wprowadzona zosta∏a obligatoryjna sk∏adka
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG),
która zosta∏a uwzgl´dniona w cenach.
DOP¸ATY NA MIEJSCU
Cena obejmuje Êwiadczenia, które sà okreÊlone w pozycji “cena obejmuje”. Na miejscu
pokrywajà Paƒstwo koszty zwiàzane z realizacjà programu: transfery, bilety wst´pu, bilety komunikacji miejskiej, obligatoryjni przewodnicy, city tax, s∏uchawki, op∏aty rezerwacyjneoraz inne obligatoryjne op∏aty. Koszt ten
zale˝ny jest od iloÊci uczestników i zosta∏ obliczony dla grup min. 30 os. przy wycieczkach samolotowych oraz 45 os. przy wycieczkach autokarowych. Przy mniejszej iloÊci osób w grupie koszty mogà ulec zwi´kszeniu, co nie stanowi zmiany warunków umowy. Op∏aty, które dotyczà ca∏ej grupy np.
transfery, przewodnicy miejscy, czy wjazdy
do miast oraz op∏aty hotelowe city tax, s∏uchawki, op∏aty rezerwacyjne – sà obligatoryjne, p∏atne gotówkà pilotowi. Natomiast istnieje mo˝liwoÊç rezygnacji ze zwiedzania poszczególnych obiektów po uprzednim poinformowaniu o tym pilota i wówczas zostanà

Paƒstwo zwolnieni z op∏aty za bilet wst´pu
do danego obiektu.
W wielu miastach w∏oskich, chorwackich
i hiszpaƒskich wprowadzono podatek – op∏at´
hotelowà city tax w wysokoÊci 1-6 EURO/nocleg/os., p∏atny przez ka˝dego z Uczestników
indywidualnie w recepcji hotelu.
DOKUMENTY
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – zarówno doroÊli jak i ma∏oletni – od 01.05.2004
mogà przekraczaç granice paƒstw UE nie tylko na podstawie paszportu, ale równie˝ na
podstawie dowodu osobistego. Równie˝
wjazd do Szwajcarii mo˝liwy jest na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. JednoczeÊnie wyjaÊniamy, i˝ ma∏oletni mogà przekraczaç granice paƒstw Unii Europejskiej na
podstawie w∏asnego paszportu lub w∏asnego
dowodu osobistego. Przekraczanie granic
Schengen celem wjazdu do innych paƒstw
Unii Europejskiej (nie b´dàcych cz∏onkami
Schengen) przez obywateli paƒstw trzecich
zamieszka∏ych na sta∏e w Polsce w dalszym
ciàgu odbywa si´ na podstawie wa˝nego
paszportu i wizy, je˝eli jest wymagana. Przekraczanie granicy do krajów nie nale˝àcych
do UE odbywa si´ na podstawie paszportów
z datà wa˝noÊci min. 6 miesi´cy i do niektórych krajów wiz wjazdowych o czym informujemy w ofercie imprezy.
UBEZPIECZENIE
Uczestnicy sà ubezpieczeni w SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. Jest to ubezpieczenie BEZPIECZNE PODRÓ˚E obejmujàce
choroby przewlek∏e. W razie potrzeby
Uczestnik powinien zawrzeç dodatkowe
ubezpieczenie wg potrzeby. Szczególnie
polecamy dodatkowe ubezpieczenie od
kosztów rezygnacji z imprezy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z którymi Uczestnicy
sà zobowiàzani zapoznaç si´, sà dost´pne
w biurze sprzedajàcym ofert´ oraz na naszej stronie internetowej www.sol-tours.pl.
W przypadku jeÊli klient sam pokrywa niewielkie koszty, po wczeÊniejszym zg∏oszeniu w SIGNAL IDUNA, wszystkie wydatki
powinny byç udokumentowane rachunkami, gdy˝ na tej podstawie b´dzie mo˝liwy
zwrot poniesionych kosztów przez SIGNAL
IDUNA po powrocie do Polski. Procedura
zwiàzana z wyp∏acaniem poniesionych
kosztów lub odszkodowaƒ winna byç za∏atwiana bezpoÊrednio z Signal Iduna Polska.
Zalecamy dodatkowo wyrobienie karty
EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego) przy wyjazdach do krajów
Unii Europejskiej, która cz´sto usprawnia
korzystanie ze Êwiadczeƒ zdrowotnych
w krajach UE. Informacje dost´pne w internecie na stronie www.nfz.gov.pl/ekuz
BEZPIECZE¡STWO
Aktualne informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa w poszczególnych krajach znajdà
Paƒstwo na stronie www.msz.gov.pl
a ostrze˝enia dla podró˝ujàcych
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/
Uwaga: ceny podano w z∏otych, zawierajà
VAT. Ceny skalkulowano w oparciu o kurs
sprzeda˝y dewiz NBP z dnia 2.11.2017 r.

