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WAŻNE INFORMACJE
KOMUNIKATY MSZ
Ważne informacje dotyczące aktualnych przepisów wjazdowych do danego kraju, zaleceń zdrowotnych i porady
praktyczne  można  znaleźć  na  stronie  internetowej  polskiego  MSZ:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.  Należy  sprawdzać  przed  wyjazdem
komunikaty dotyczące bezpieczeństwa związanego z podróżowaniem. 

DOKUMENTY
Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granic krajów
objętych  programem  wycieczki.  Biuro  nie  ponosi  odpowiedzialności  jeżeli  uczestnik  wycieczki  nie  zostanie
przepuszczony przez granicę z przyczyn niezależnych od biura. 

KARTA EKUZ
Zalecamy wyrobienie i zabranie ze sobą karty EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

WYCIECZKA SAMOLOTEM
 Bagaż podręczny – w cenie naszych wycieczek wliczony jest bagaż podręczny, chyba że opis programu

stanowi inaczej. Dokładne wymiary i waga bagażu zależy od linii lotniczej, informacja jest zamieszczona
w programie wycieczki. Przekroczenie wagi i wymiaru bagażu wiąże się z dopłatą do linii lotniczych. 

 Bagaż  rejestrowany  –  uczestnicy  mają  możliwość  wykupienia  dodatkowego  bagażu  rejestrowanego
o wadze 10 kg, 20 kg lub 32 kg. Pracownicy biura udzielą dokładnych informacji i przedstawią wycenę
bagażu pod numerem telefonu: +48 734 455 755. 

 Rozkład lotów podajemy w programie wycieczki. O ewentualnych zmianach rozkładu lotów informujemy
z wyprzedzeniem. 

 Przy przelocie tanimi liniami lotniczymi, dokonujemy odprawy lotniczej przed wylotem za uczestników.
W tym celu należy przesłać do biura dane do odprawy (imię, nazwisko jak w dokumencie, data urodzenia,
seria,  numer,  data  wydania  i  data  ważności  dokumentu  oraz  obywatelstwo).  Na  umowie  podajemy
maksymalny termin przesyłania tych danych. 

 Zbiórka na lotnisku – na kilka dni przed wylotem podamy miejsce i godzinę zbiórki oraz kontakt do pilota.
Uczestnik  jest  zobligowany do przestrzegania  podanych godzin  i  miejsc  zbiórki.  Organizator  nie  jest
zobowiązany do oczekiwania na spóźnionego uczestnika wycieczki, jeśli zakłóca to realizację programu.
W takiej sytuacji koszt dołączenia do grupy ponosi Podróżny. 

 Pilot leci z grupą lub czeka na nią na lotnisku docelowym. 
 Na lotnisku  trzeba stawić się  odpowiednio wcześniej.  W terminalu znajdują  się  monitory,  na których

wyświetlane  są  informacje  wskazujące  numer  stanowiska  odprawy  biletowo-bagażowej,  do  którego
należy się kierować. Jeśli  uczestnik podróżuje tylko z bagażem podręcznym, może udać się  od razu
do  stanowisk  kontroli  bezpieczeństwa.  W  przypadku  bagażu  rejestrowanego  należy  nadać  go  na
stanowisku check-in i  przedstawić wydrukowaną kartę pokładową. Stanowiska zaczynają odprawę na
2  godziny,  a  w przypadku  lotów  dalekich  na  3  godziny  przed  rozkładową godziną  odlotu  samolotu.
Stanowiska kończą odprawę na około  45 minut  przed planowaną godziną  lotu.  Zaleca się,  aby przy
planowaniu  podróży  na  lotnisko  uwzględnić  większy  zapas  czasowy.  Planując  dojazd  z  lotniska  do
miejsca zamieszkania pamiętać należy o możliwych opóźnieniach samolotu. 

WYCIECZKA AUTOKAROWA
 Bagaż  –  uczestnicy  mogą  zabrać  bagaż  podręczny  wnoszony  na  pokład  autokaru  oraz  bagaż

rejestrowany, wkładany do luku bagażowego. 
 Zbiórka – na kilka dni przed wyjazdem podamy miejsce i godzinę zbiórki oraz kontakt do pilota. Uczestnik

jest zobligowany do przestrzegania podanych godzin i miejsc zbiórki. Organizator nie jest zobowiązany
do oczekiwania  na  spóźnionego uczestnika  wycieczki,  jeśli  zakłóca  to  realizację  programu.  W takiej
sytuacji koszt dołączenia do grupy ponosi Podróżny. 

 Pilot  podróżuje  z  grupą od  miejsca  zbiórki.  W wyjątkowych  sytuacjach  pilot  może  wsiąść  na  trasie
autokaru. 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
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DOBA HOTELOWA
W większości krajów doba hotelowa zaczyna się między godziną 14.00 a 16.00, natomiast kończy się o godzinie
10.00.

PODRÓŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W przypadku wyjazdu na imprezę osób o ograniczonej sprawności ruchowej wymagane jest sprawdzenie przez
biuro dostępności usług. Na wniosek uczestnika,  biuro udzieli  informacji  na temat możliwości dostosowania
poszczególnych usług do jego potrzeb. Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, kłopotami z widzeniem lub
ze słuchem albo z inną formą niepełnosprawności, mają prawo do specjalnej asysty na terenie lotniska i podczas
podróży lotniczej. Port lotniczy i linie lotnicze mają obowiązek udzielania osobom niepełnosprawnym bezpłatnej
pomocy oraz zapewnienia im odpowiednich udogodnień na podstawie przepisów unijnych. Usługa świadczona
jest przez lotniska bezpłatnie. W zależności od potrzeb pasażerów, asysta jest zapewniona od punktu zgłoszenia,
aż do momentu zajęcia fotela w samolocie. Osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku
inwalidzkim  mogą  nie  móc  skorzystać  z  transferu  na  trasie  lotnisko-hotel-lotnisko,  który  oferowany  jest
w  ramach  oferty  biura  podróży.  Podstawą odmowy  świadczenia  takiego  transportu  jest  art.  10  ust.1  lit  b)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 dotyczącego praw
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004,
dalej  jako  Rozporządzenie  181/2011).  Jednocześnie,  zgodnie  z  dyspozycją  art.  10  ust.2  Rozporządzenia
181/2011 osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wedle swojego
wyboru  zorganizować  taki  transport  samodzielnie  na  swój  koszt  bądź  zlecić  biuru  podróży  zorganizowanie
takiego transportu (o ile jest to możliwe) za dodatkową opłatą. Wszelkie dodatkowe udogodnienia dostępne na
zapytanie wymagają potwierdzenia ze strony biura podróży.  

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI 
Istnieje możliwość rezygnacji  z wyjazdu, jednak każdorazowo biuro kalkuluje koszty rezygnacji.  Klienci Wilda
Travel  mają  możliwość  wykupienia  ubezpieczenia  od  kosztów  rezygnacji  z  podróży.  W celu  przygotowania
kalkulacji takiej polisy, prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu +48 734 455 755. 

UWAGI
 Biuro  dołoży  starań,  aby  kolejność  realizacji  programu  nie  uległa  zmianie,  jednak  ewentualne

zmiany mogą zostać spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi, niemożliwymi do przewidzenia lub
uniknięcia, względnie uzasadnionymi obawami o bezpieczeństwo uczestników. 

 Biuro  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  opóźnienia  spowodowane  okolicznościami  nadzwyczajnymi
o charakterze siły wyższej lub zachowaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu umowy,
których nie dało się przewidzieć, ani uniknąć. 

 Podane w programie godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania  poszczególnych elementów
infrastruktury  hotelowej  mogą  ulec  zmianie  ze  względu  na  sezonowość,  warunki  pogodowe  lub  siły
wyższe, na które hotelarz nie będzie miał wpływu. 

 Opłata za przewodników lokalnych zależy od liczby uczestników i została obliczona dla grup min. 20-
osobowej w przypadku wycieczek samolotowych i dla grup min. 40-osobowej w przypadku wycieczek
autokarowych.  Przy  liczbie  uczestników  innej  niż  podano  wyżej,  opłata  może  ulec  zmianie
proporcjonalnie do ilości uczestników. 

 Pakiet opłat za bilety wstępu, lokalnych przewodników i inne opłaty, wyszczególniony w programie, płatny
jest pilotowi wycieczki i nie podlega rozliczeniu. 

 Podczas  części  wycieczek uczestnicy  korzystają  z  sytemu Audio  Guide.  Jest  to  system ułatwiający
zwiedzanie, wykorzystujący połączenia bezprzewodowe. Uczestnicy otrzymują indywidualne odbiorniki,
natomiast przewodnicy i piloci przekazują informacje za pomocą mikrofonu podłączonego do nadajnika.
Szczegółowe informacje na temat użytkowania odbiornika przekazuje pilot w pierwszym dniu wycieczki.
Informacja o tym,  czy wycieczka jest  obsługiwana w systemie Audio Guide znajduje  się  w uwagach
w opisie programu wycieczki. 
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