
Ważne informacje dotyczące oferty  

i organizacji wycieczek 

 

 CO ZAWIERA CENA WYCIECZKI? Ceny wycieczek obejmują transport 

autokarem, noclegi, wyżywienie, opiekę pilotów lub przewodników, 

przewodników lokalnych, konieczne rezerwacje wstępów, niektóre atrakcje 

programowe, ubezpieczenie.  Ceny wycieczek nie zawierają kosztów 

wstępów, ewentualnych przejazdów komunikacją miejską. Na Państwa 

życzenie bilety wstępu mogą być wkalkulowane w cenę wycieczki.    

 PROGRAMY WYCIECZEK. W naszej bazie ofert znajdują się setki 

gotowych i sprawdzonych w praktyce programów wycieczek. Nasze 

programy są tylko wstępnymi propozycjami. Każdy program wycieczki 

dostosowujemy do Państwa wskazówej i potrzeb. Wysyłamy je mailem, a 

także - na  Państwa życzenie - przyjeżdżamy do szkół, do Państwa 

siedziby na prezentację oferty oraz podpisanie umowy. W wyjątkowych 

przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a 

decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot. 

 MARZĄ PAŃSTWO o nowym kierunku lub innym programie wycieczki?  

Powiedzcie nam, gdzie chcecie jechać i co chcecie robić na swojej 

wycieczce, a my przygotujemy wymarzoną ofertę dla Państwa. 

 REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefonicznie lub drogą 

mailową. Rezerwacja terminu wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest 

bezpłatna. Dajemy Państwu niezbędny czas do zorientowania się czy jest 

odpowiednia liczba chętnych osób. Prosimy o odpowiedź telefonicznie lub 

drogą mailową z potwierdzeniem lub anulowaniem rezerwacji. Po 

potwierdzeniu przyjeżdżamy do Państwa podpisać umowę. 

 WYCIECZKI SZKOLNE KALKULUJEMY ze wstępną zasadą, że na 15-stu 

płacących uczestników wycieczki 1 opiekun bierze udział w wycieczce bez 

opłat. Cena kalkulowana jest dla grup powyżej 45 uczestników, od 40 do 

44 ucz., od 35 do 39 ucz., od 30 do 34 ucz. Na życzenie przeliczamy ceny 

dla mniejszej liczby uczestników lub większej ilości opiekunów. 

 ZAKWATEROWANIE. Każdy obiekt noclegowy, w którym będą nocować 

nasze grupy jest przez nas sprawdzany. Nocujemy w obiektach o 

zróżnicowanym standardzie w zależności od trasy wycieczki i wymagań 

Zamawiającego. Najczęściej są to ośrodki wypoczynkowe, domy 

wczasowe, pensjonaty, domy wycieczkowe, hotele i hostele, a podczas 

wycieczek górskich schroniska górskie. W większości przypadków 

proponujemy pokoje z łazienkami. 



 TRANSPORT. Współpracujemy wyłącznie z zaufanymi firmami 

transportowymi, których autokary są bezpieczne i komfortowe. Każda 

obsługująca wycieczkę firma transportowa posiada odpowiednie 

zezwolenie na przewóz osób oraz spełnia aktualne wymogi i kryteria pod 

względem technicznym i bezpieczeństwa. Proszę mimo to pamiętać, że 

usterki zdarzają się i w nowych autokarach.  

 PRZEWODNICTWO na organizowanej przez nas wycieczce, to dla nas 

bardzo ważna sprawa. Nasze biuro zostało założone przez 

licencjonowanych przewodników terenowych, miejskich i pilotów 

wycieczek. Zawsze przykładamy wielką wagę, aby zapewnić opiekę 

najlepszego pilota i przewodnika na trasie wycieczki. 

 REZERWACJE. W niektórych obiektach biletowanych terminy odwiedzin 

wymagają dużego wyprzedzenia. Prosimy mieć na uwadze fakt, że w 

czasie sezonu wycieczkowego, można nie nabyć wejściówek do 

cieszących się dużym zainteresowaniem atrakcji turystycznych, jak np. 

Jaskinia Raj, kopalnia Soli w Wieliczce, Panorama Racławicka, Zamek w 

Malborku i wielu, wielu innych.  Nasza wiedza i doświadczenie pozwala 

dokonywać rezerwacji z właściwym wyprzedzeniem. A w wypadku 

jakichkolwiek trudności informować Państwa na tyle wcześnie by można 

podjąć decyzje o stosownych zmianach i zapewnić inny, również 

atrakcyjny program. 

 CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec 

zmianie, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie 

ewentualnych podwyżek cen biletów. Niektóre obiekty pobierają opłaty za 

wstęp również od opiekunów. 

 UBEZPIECZENIE – wszyscy uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a  uczestnicy imprez 

zagranicznych dodatkowo od kosztów leczenia (KL), na podstawie umowy 

z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy ubezpieczenia - KL 10 

000 EUR, Koszty Rezygnacji (KR) 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 

800 PLN).  

 OSTATECZNA CENA WYCIECZKI. Po przedstawieniu przez Państwa 

indywidualnych potrzeb oraz wspólnym ustaleniu szczegółów programu, 

przedstawiamy ostateczną cenę wycieczki w formie oferty. W przypadku 

zapytania mailowego lub telefonicznego prosimy o podanie trasy 

wycieczki, jej terminu, przewidywanej liczby uczestników, informacji co do 

chęci zwiedzania płatnych atrakcji/obiektów, jak i świadczeń dotyczących 

jakości i ilości noclegów oraz posiłków. Staramy się odpowiadać w ciągu 

24 godzin od zgłoszenia zapytania. 



 Ze względu na dużą liczbę zmiennych nasze wstępne propozycje cenowe, 

zawarte na stronie WWW,  nie stanowią oferty w rozumieniu prawa 

handlowego oraz ustawy o usługach turystycznych. Są jedynie 

zaproszeniem do przedstawienia konkretnej oferty. 

 PŁATNOŚĆ ZA WYCIECZKĘ. Płatność za wycieczkę zwykle następuje w 

ratach, przy zawarciu umowy ok. 30 % wartości, pozostała część 

stosownie do wzajemnych uzgodnień w jednej lub dwóch kolejnych ratach. 

Dostępne możliwości to płatność gotówkowa lub przelewem, przed 

wycieczką lub ostatnia rata w jej trakcie lub, w szczególnych przypadkach, 

gdy umowa zawierana jest z instytucją (Urząd Miasta, Gminy, DPS, Dom 

Kultury, firma) ostatnia rata po wycieczce . 

  DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE - W przypadku 

wycieczek krajowych każdy uczestnik musi mieć ze sobą ważną 

legitymację szkolną. W przypadku wycieczek zagranicznych (lub 

krajowych połączonych z wyjazdem poza Polskę) każdy uczestnik 

zobligowany jest do posiadania przy sobie ważnego i odpowiedniego 

dokumentu tożsamości, który uprawnia go do przekroczenia granicy z 

danym państwem (odpowiednio paszport lub dowód osobisty; dokument w 

większości krajów musi być ważny min. 30 dni od daty zakończenia 

imprezy).  
 


