WSKAZÓWKI DLA PODRÓŻNYCH
DOT. WCZASÓW

WIELKOŚĆ GRUPY i PILOT
Realizacja imprezy z dojazdem autokarem
jest uzależniona od udziału w niej
wymaganej liczby Uczestników. Minimalna
liczba Uczestników, przy których impreza
z dojazdem autokarowym może być
zrealizowana jest podana w Umowie, przy
wczasach z dojazdem własnym - bez
ograniczeń. Grupy liczą zwykle od 30 do
45 Uczestników. Na niektórych kierunkach
możliwa jest większa liczba Uczestników –
do
50
osób.
Podczas
wyjazdów
autokarowych grupie towarzyszy polski
pilot w czasie przejazdu, a w niektórych
przypadkach również w trakcie pobytu.
Naszych pilotów staramy się wybierać z
grona osób najbardziej doświadczonych,
profesjonalnych, charakteryzujących się
także
dużymi
zdolnościami
organizacyjnymi i komunikatywnością.
PRZEJAZDY AUTOKAROWE
Przy wyjazdach na wczasy z transportem
autokarowym zajmowanie miejsc w
autokarze odbywa się wg kolejności
podpisywania umów na imprezę. Podane
w programie imprezy godziny odjazdów i
przyjazdów są przybliżone i mogą ulec
zmianie. W przypadku ich zmiany
Podróżni zostaną o tym powiadomieni
niezwłocznie. Na wyposażeniu każdego
autokaru znajduje się zazwyczaj WC,
barek z ciepłymi i zimnymi napojami
(zakup
za
złotówki),
DVD
oraz
klimatyzacja. Klimatyzacja w autokarze
włącza się dopiero przy odpowiednio
wysokiej temperaturze zewnętrznej oraz
działa wyłącznie przy włączonym silniku, a
więc nie działa podczas postojów i przerw
w podróży. Na dłuższe przejazdy warto
zabrać małą poduszkę lub nadmuchiwany
zagłówek i koc, które poprawią komfort
podróży oraz książkę, gazety, krzyżówki,
które zagospodarują czas podróży.
DOKUMENTY PODRÓŻY
Przy
wyjeździe
do
krajów
Unii
Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii,
Czarnogóry,
Bośni
i
Hercegowiny,
Macedonii, Serbii i Albanii dokumentem
podróży jest aktualny, nowy dowód
osobisty. Przy podróży do krajów spoza
Unii Europejskiej wymagany jest ważny
paszport. Prosimy odpowiednio wcześniej
sprawdzić datę ważności dokumentów
podróży oraz czy w paszporcie są wolne
strony na wizy i pieczątki oraz czy
dokument jest w wystarczająco dobrym
stanie technicznym. Wymagana ważność
dokumentu podróży to minimum 3
miesiące od daty zakończenia imprezy. W
wielu krajach - zgodnie z obowiązującym
prawem - osoby towarzyszące małoletnim
muszą
posiadać
dokumenty
potwierdzające zgodę rodziców na
wyjazd, poświadczone notarialnie i
przetłumaczone
przez
tłumacza
przysięgłego na język angielski lub język
kraju, do którego dziecko wyjeżdża.
Aktualne przepisy dotyczące wymaganych
dokumentów podróży i ich ważności
można
sprawdzić
na
stronie
www.polakzagranica.msz.gov.pl

BAGAŻ
Maksymalna
waga
bagażu
przy
wyjazdach autokarowych na wczasy to 20
kg bagażu głównego + 5 kg bagażu
podręcznego na osobę. Ze względu na
ograniczoną
pojemność
luków
bagażowych w autokarze apelujemy o
zabieranie jak najmniejszego bagażu,
najlepiej torby lub walizki na kółkach.
Każda sztuka bagażu powinna mieć
przywieszkę z nazwiskiem i adresem
Podróżnego. Warto też do bagażu
podręcznego zabieranego do autokaru
zapakować rzeczy najpotrzebniejsze i
najcenniejsze - lekarstwa, dokumenty,
pieniądze, aparaty fotograficzne, kamery.
Odradzamy zabieranie ze sobą drogich
ubiorów, zbędnych kosmetyków, biżuterii,
zbędnego
sprzętu
audio,
video,
komputerowego (nie dotyczy aparatów
fotograficznych,
kamer
i
sprzętu
mogącego
stanowić
drobny
bagaż
osobisty). Prosimy również nie zabierać
ze
sobą
zbędnych
dokumentów.
Dokumenty podróży, karty płatnicze,
pieniądze powinny być w bezpiecznym
miejscu, jakim jest np. wewnętrzna
kieszeń kurtki.
ZDROWIE
Do bagażu warto zapakować leki przeciw
dolegliwościom
gastrycznym,
środki
przeciwbólowe, plastry, bandaże, kremy
chroniące przed słońcem oraz antybiotyk.
Prosimy także o upewnienie się, czy
zabrana
została
wystarczająca ilość
osobistych leków. Wszystkie leki muszą
być w oryginalnych opakowaniach, celem
weryfikacji przez miejscowego lekarza lub
służby policyjne i celne.
ZAKWATEROWANIE
Podana
w
programach
LogosTour
kategoryzacja (liczba gwiazdek) obiektów
jest
określona
na
podstawie
międzynarodowego systemu oznakowania
kategorii hoteli (OHG) lub oficjalnej
kategoryzacji obowiązującej w danym
kraju. Nasza oferta jest przygotowana
głównie na bazie pokoi 2-osobowych.
Uczestnik wykupujący pojedyncze miejsce
musi liczyć się z dopłatą do pokoju 1osobowego lub – zależnie od sytuacji
i możliwości – zakwaterowania z inną
osobą. Jeżeli Uczestnik życzy sobie
mieszkać w pokoju 1-osobowym, prosimy
o poinformowanie nas o tym już podczas
zawierania Umowy. Wysokość dopłaty do
pokoju 1- osobowego jest podana przy
opisie każdej trasy. Pokoje 3-osobowe
polecamy głównie osobom podróżującym
z dzieckiem, ale w praktyce w takich
przypadkach hotele oferują pokoje 2osobowe, do których wstawiane jest
trzecie, zwykle mniejsze lub mniej
wygodne łóżko (dostawka). Zgodnie z
praktyką międzynarodową pokoje w
hotelach można zajmować przeważnie od
godziny 14-16, natomiast opuszczać do
godz. 10-12 w dniu wyjazdu. Korzystanie
z mini barków i sejfów w pokojach jest
dodatkowo płatne w hotelu.

UBRANIE i OBUWIE
Na wyjazd warto dobrać garderobę biorąc
pod uwagę cel podróży, porę roku i klimat.
Wskazane
jest
zabranie
bardzo
wygodnych (najlepiej używanych) butów,
ubrania sportowego, najlepiej na tzw.
cebulkę, małego plecaka na podręczne
rzeczy. Należy pamiętać o parasolu lub
kurtce przeciwdeszczowej z kapturem. Nie
można zapomnieć o plastrach na odciski i
parze obuwia na zapas oraz klapkach do
hotelu. Przydatne będą plastikowe
sandałki (plaża, basen, prysznic). Przy
wyjazdach do cieplejszych krajów należy
pamiętać o słonecznych okularach,
nakryciu głowy i kremie z filtrem.
WYŻYWIENIE
Posiłki
(zazwyczaj
śniadania
i
obiadokolacje) wliczone są w większości
ofert w cenę pobytu. Są też oferty
wypoczynku bez wyżywienia. Przy każdej
ofercie wypoczynku jest określony rodzaj
wyżywienia. Napoje do obiadokolacji
zwykle nie są ujęte w cenie. Z uwagi na
charakter naszych imprez nie możemy
zagwarantować
w trakcie
pobytu
specjalnych posiłków (np. dietetycznych,
wegetariańskich).
WARUNKI KLIMATYCZNE
Informacje na temat temperatury i pogody
można uzyskać w języku polskim na
stronie np. www.accuweather.com
DODATKOWE
WYCIECZKI
–
FAKULTETY
W
ofertach
wypoczynku
podajemy
informacje o atrakcjach, z których
Uczestnicy
mogą
skorzystać
za
dodatkową opłatą.
W niektórych
imprezach
wymagany
jest
udział
określonej ilości chętnych (na wycieczki najczęściej min. 20 osób). Jeżeli udział w
dodatkowej
wycieczce
wymaga
wcześniejszego zgłoszenia, informacja
taka znajduje się w opisie oferty.
Wycieczki
organizowane
są
przez
miejscowe biura, a zgłoszenia oraz wykup
miejsc
dokonuje
każdy
Uczestnik
indywidualnie lub w przypadku gdy z
grupą jest pilot - za jego pośrednictwem.
PO WYCIECZCE
Oczekujemy na opinie Uczestników
dotyczące przebiegu imprezy i programu,
a także na ewentualne uwagi i sugestie,
które wykorzystamy w celu doskonalenia
naszej oferty. Prosimy o wypełnianie
ankiet rozdawanych pod koniec wycieczki
albo zgłaszanie swoich opinii o wycieczce
na nasz adres e-mail: biuro@logostour.pl.
Informujemy, że prawa autorskie do
programów LogosTour posiada BT ZNP
LogosTour. Jakiekolwiek rozporządzanie
treścią oraz danymi zawartymi w tych
programach oraz ich wykorzystanie
w całości lub w części, kopiowanie,
przetwarzanie oraz udostępnianie innym
osobom bez zgody BT ZNP LogosTour
może
skutkować
odpowiedzialnością
prawną.

