DOJAZD WŁASNY ZAKWATEROWANIE OD 02.02 (SOBOTA)

Miejsca i godziny odjazdu dla autokaru (01.02 PIĄTEK)
1.
2.
3.
4.

Gdańsk godz 08:00 (PKS ulica 3 maja)
Warszawa godz. 12:30 (PKS stanowisko 10/11 - dworzec
zachodni)
Łódź godz. 14:30 (Stacja BP ul. Kątna)
Wrocław godz. 17:30 (Parking przy Wzgórzu Andersa zbieg
ulic Ślężnej i Kaminnej)
Zbiórka 30 minut przed planowanym odjazdem
Numer do pilota: PODANY W DNIU WYJAZDU

Opłaty dodatkowe (autokar)
(Prosimy o przygotowanie odliczonych kwot)

Kaucja za apartament zwracana ostatniego dnia: 260 Euro/
apartament.

Opłata rejestracyjno - klimatyczna: 10 Euro/os.

PYTANIA
1. Pamiętajcie aby zabrać narty/deskę oraz dokumenty (PASZPORT LUB
DOWÓD OSOBISTY)
2. Poszewki na pościel i ręczniki są dodatkowo płatne najlepiej jest zabrać swoje
z domu i nie płacić.
3. Limity bagażowe są bezwzględnie przestrzegane.
4. Wszystkie apartamenty wyposażone są w aneks kuchenny (lodówka,
kuchenka, zmywarka, talerze itd.) Opłaty za elektryczność, wodę itd. są w cenie
apartamentu.
5. Zabierzcie kilka kostek do zmywarki, gąbeczkę do mycia naczyń, papier
toaletowy trochę wędlin, kabanosy itp…
6. W miejscowości jest sklep w którym można zrobić zakupy.
7. Pamiętajcie aby zapisać sobie w telefonach numer swojej polisy
ubezpieczeniowej oraz numer telefonu +48 22 566 55 44 PZU HELP LINE 24
HOURS.

Ograniczenia bagażowe
LIMIT BAGAŻU
Uwaga!!! Ze względu na zasady bezpieczeństwa i przepisy drogowe oraz ze
względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych obowiązują następujące
ograniczenia bagażowe:
- Jedna sztuka bagażu głównego o wymiarach nie przekraczających: 160 cm
łącznej miary. Maksymalna waga bagażu głównego do 21 kg.
- Mała torba z przeznaczeniem na buty narciarskie lub snowboardowe (w torebie
nie może znajdować się nic innego oprócz butów).
- Bagaż podręczny do 5 kg.
- 1 para nart lub 1 snowboard najlepiej w pokrowcu (w pokrowcu mogą
znajdować się tylko narty z kijami lub snowboard).
ZWIĘKSZ BAGAŻ GŁÓWNY ZA 0 ZŁ do 23 kg i powiększ wymiar torby
do 185 cm łącznej miary.
Fani ABC-Holiday.pl na Facebook mają zwiększony limit bagażu do 23 kg, a
bagaż nie może przekraczać 185 cm łącznej miary (wysokość, szerokość,
długość).
BAGAŻ PODRĘCZNY
1 sztuka maksymalnie 5 kg (mały plecak), nie będą zabierane dodatkowe
kartony z jedzeniem siatki z zakupami itd. Zabrania się wkładania szklanych
butelek na górną półkę ze względów bezpieczeństwa.
NADBAGAŻ
Opłata 20 zł za każdy dodatkowy kg oraz 2 zł za każdy centymetr ponad miarę
(bagaż ponadwymiarowy zostanie zabrany jedynie jeśli będzie miejsce w lukach
bagażowych).

TRANSFER BAGAŻU LUB DODATKOWY BAGAŻ
Dodatkowy lub ponadwymiarowy bagaż zostanie przewieziony jedynie w
przypadku wolnego miejsca w lukach bagażowych za dopłatą 200 zł/sztuka przy
wcześniejszym zgłoszeniu w biurze podróży i opłacie na konto lub 250PLN/
sztuka przed autokarem u pilota. Kwoty obejmują transfer w obie strony. Bagaż
należy dostarczyć osobiście na miejsce zbiórki wraz z potwierdzeniem
dokonanego przelewu oraz odebrać po przyjeździe autokaru do miejsca
docelowego.
PODRÓŻ AUTOKAREM
Miejsca w autokarze zajmujemy wg kolejności zgłoszenia się na zbiórkę po
nadaniu bagażu. Istnieje możliwość rezerwacji konkretnego miejsca w kwocie
50 zł osoba. Uwaga -wracamy na tych samych miejscach, na których jechaliśmy.
Podczas podróży autokarem oraz podczas przebywania w autokarze obowiązuje
całkowity zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania innych
używek. W przypadku nie stosowania się do powyższych zakazów przez
klienta, organizatorowi przysługuje prawo do przerwania podróży i wysadzenia
klienta z autokaru. W takiej sytuacji organizator jest zwolniony ze zwrotu
finansowego za nie odbytą podróż. Uczestnicy wyjazdu ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w autokarze. Kary
pieniężne będą egzekwowane natychmiast po zaistnieniu szkody.
PRZEBIEG PODRÓŻY
Autokar zatrzymuje się na przerwy średno co 4 godziny na około 15 do 30
minut. Zazwyczaj są to stacje benzynowe z większą ilością toalet oraz
możliwością zjedzenia szybkiego posiłku, wypicia kawy/herbaty, kupienia
niezbędnych rzeczy. Jeżeli podróż przebiega planowo autokar staje na przerwe

na kolację oraz śniadanie. Wszyscy klienci podczas podróży muszą mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.

KIEROWCY
Każdy z naszych autokarów prowadzony jest przez wymaganą przepisami
liczbę kierowców, tak aby Państwa podróż przebiegała sprawnie i bezpiecznie.
Nasi kierowcy odbywają regularne badania zdrowotne oraz kompetencyjne.
UKŁAD FOTELI W AUTOKARZE
Fotele w naszych autokarach są niezwykle wygodne i funkcjonalne. Każdy fotel
wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, lampkę do czytania, nawiew,
rozkładany stolik do posiłków.
DOKUMENTY
Granice można przekraczać na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
Prosimy o trzymanie dowodów osobistych lub paszportów przy sobie podczas
trwania podróży autokarem.
ZAKAZ PALENIA
Podczas wyjazdu obowiązuje zakaz palenia zarówno w Autokarach i w
Rezydencjach

CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY
tel. +48 22 566 55 44
Uczestnicy wyjazdu objęci są ubezpieczeniem w PZU SA. Dla Państwa
bezpieczeństwa czuwa CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY TEL. +48 22
566 55 44, HELP LINE 24 HOURS
STANDARD - PZU WOJAŻER - 79 zł obowiązkowe - obejmuje amatorskie
uprawianie narciarstwa.
POLISA NUMER - TPP NR 1015691336
KL - 40000 zł – Koszty leczenia
NNW – 10000 zł - Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Polisa generalna obejmująca wszystkich klientów ABC-Holiday obowiązkowa - 79 zł
doliczane automatycznie do umowy
STANDARD PLUS – PZU – WOJAŻER - 109 zł - Sport wysokiego ryzyka
POLISA NUMER - TPP NR 1015701241
KL - 120.000 zł – Koszty leczenia
NNW – 20.000 zł - Następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC – 200.000 zł – odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych

