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1. Postanowienia ogólne 
1.1 Prawa i obowiązki Klienta (dalej „Klient”) określają m.in. wydane w oparciu o 

art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 
93 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawę z dnia 29.08.1997 roku o Usługach 
Turystycznych Dz. U 04.223.2268 z późn. zmianami (dalej „Ustawa”), niniejsze 
„Warunki Imprez Turystycznych”. 

1.2 Organizatorem świadczenia usług turystycznych (dalej „Impreza”) jest Wezyr 
Holiday Service sp. z o. o. z siedzibą: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17B, wpi-
sana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000042618 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Tury-
stycznych pod numerem 0226, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 
20.000.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 525-21-40-453, REGON: 016122937 
(dalej „Organizator”). 

2. Zawarcie umowy  

2.1 Klient i Organizator zawierają umowę dotyczącą zorganizowania przez Organi-
zatora Imprezy (dalej „Umowa”). 

2.2 Klient zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy do zapoznania się z: ra-
mowym programem Imprezy, Warunkami Imprez Turystycznych zawierającymi 
Rozdział I - Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych [dalej Warunki 
uczestnictwa”], Rozdział II - Przygotuj się do podróży [dalej „Przygotuj się 
do podróży”], Rozdział III - Informacje dodatkowe [dalej „Informacje dodat-
kowe”], Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróży Europäische 
Reiseversicherung AG Oddział w Polsce [dalej „Warunki ubezpieczenia”], 
oraz katalogiem, rozkładem lotów, aktualną erratą, polityką prywatności, zawar-
tymi w katalogu lub na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
www.wezyrholidays.pl. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sta-
nowią integralną część Umowy. 

2.3 Dokonana przez Klienta rezerwacja możliwości udziału w Imprezie traktowana 
jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez Organizatora 
Imprezy. Zawarcie Umowy następuje w momencie otrzymania przez Klienta 
oryginału podpisanego przez Organizatora lub agenta i Klienta formularza 
Umowy – zgłoszenie lub poprzez zapłatę całości lub części ceny (zaliczki) za 
Imprezę oraz pełnej kwoty za ubezpieczenie. 

2.4 Każdy Klient podpisuje Umowę osobiście. Osoba która podpisze Umowę czyni 
to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników Imprezy i 
przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez 
tychże uczestników. W przypadku osób nieletnich Umowę podpisują rodzice 
lub opiekunowie prawni. Osoba zawierająca Umowę w imieniu i na rzecz osoby 
trzeciej oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy. Dane 
Klienta (nazwisko, imię, data urodzenia) wpisane w Umowie muszą być zgodne 
z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym w przypadku Imprezy do Gre-
cji. 

2.5 Wszelkie zmiany, ewentualna rezygnacja z udziału w Imprezie czy odstąpienie 
od Umowy dokonywane są przez Klienta, który podpisał Umowę w imieniu wła-
snym, a w przypadku, gdy reprezentuje innych uczestników, to taki Klient 
działa w ich imieniu i na ich rzecz ponosząc pełną odpowiedzialność za podej-
mowane czynności dotyczące tych uczestników. 

2.6 Klient może zgłaszać wymagania specjalne, które po wyrażeniu zgody przez 
Organizatora zostaną wpisane do Umowy i będą wiążące dla Organizatora. W 
zależności od charakteru, zgłaszane wymagania specjalne mogą być płatne 
lub bezpłatne, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem Umo-
wy. 

2.7 Dodatkowe życzenia Klienta wykraczające poza ofertę Organizatora nie sta-
nowią zobowiązania umownego Organizatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 9 
Ustawy, jednakże Organizator dołoży starań, aby spełnić te życzenia w miarę 
możliwości. 

2.8 Wszelkie świadczenia dodatkowe zarezerwowane przez Klienta samodzielnie 
lub za pośrednictwem innych podmiotów niż Organizator lub jego lokalny 
przedstawiciel, w miejscowości wypoczynkowej są traktowane jako świadcze-
nia obce i nie są objęte postanowieniami Umowy. 

2.9 Katalogi, foldery, broszury, informacje zawarte na stronie internetowej 
www.wezyrholidays.pl i inne materiały informacyjne lub reklamowe nie pocho-
dzące od Organizatora nie stanowią jakiejkolwiek części Umowy. Opisy 
wycieczek fakultatywnych zamieszczone w katalogu, folderach, broszurach, na 
stronie internetowej www.wezyrholidays.pl nie stanowią części Umowy i mają 
charakter jedynie informacyjny. 

3. Warunki płatności 

3.1 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Impre-
zy Klient zobowiązany jest do wpłaty wyłącznie zaliczki w wysokości 30% ceny 
Imprezy (jeżeli oferta Organizatora nie przewiduje niższej zaliczki) w terminie 
24 godzin liczonych od momentu zawarcia Umowy. W takiej sytuacji Klient zo-

bowiązuje się uiścić dopłatę do pełnej ceny Imprezy nie wcześniej niż 30 dni 
przed rozpoczęciem Imprezy i nie później niż 25 dni przed rozpoczęciem Im-
prezy. 

3.2 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na 30 lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia 
Imprezy, Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Imprezy w momencie 
zawarcia Umowy. 

3.3 W przypadku nie uiszczenia przez Klienta którejkolwiek płatności składającej 
się na cenę Imprezy w terminach, określonych w pkt 3.1 lub 3.2 Warunków 
uczestnictwa, Organizator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmia-
stowym. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do pobrania od 
Klienta rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora zgodnie z pkt 
5.2 Warunków uczestnictwa. 

3.4 Wpłata zaliczki, dopłaty lub pełnej ceny Imprezy może być dokonana gotówką, 
kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany po-
niżej. 
a) ING Bank Śląski S.A. 67 1050 1025 1000 0023 4995 2990, 
b) Raiffeisen Bank Polska S.A. 88 1750 0009 0000 0000 2099 1348. 

3.5 W przypadku wpłaty przelewem, Klient okaże dowód wpłaty lub prześle jego 
kopię pocztą elektroniczną lub faksem Organizatorowi. Opłaty bankowe za do-
konanie przelewu są ponoszone przez wpłacającego. 

3.6 Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci określone są w ofercie Organizatora. 
Klient jest zobowiązany do podania poprawnej daty urodzenia dziecka, zgodnej 
z jego dokumentem tożsamości. Za upoważniający do uzyskania zniżki ceny 
wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia Imprezy. Organizator ma 
prawo do zweryfikowania wieku dziecka na podstawie dokumentów tożsamo-
ści. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Organizator upoważniony 
będzie do naliczenia i pobrania prawidłowej ceny podróży wraz z opłatą mani-
pulacyjną w wysokości 150 PLN. Opłata ta stanowi równowartość kosztów 
poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. 

3.7 Za dziecko w wieku poniżej 2 lat podróżujące samolotem, w przypadku Impre-
zy obejmującej przelot i zakwaterowanie, pobierane są jedynie opłaty za 
ubezpieczenie oraz taksy ustalone indywidualnie przez przewoźnika lotnicze-
go. Dziecko w wieku poniżej 2 lat podróżuje bez prawa do własnego miejsca 
siedzącego oraz nie przysługuje mu prawo przewozu bagażu. 

3.8 Z zastrzeżeniem pkt 3.9 Warunków uczestnictwa, niestawienie się przez Klien-
ta w dniu rozpoczęcia Imprezy na lotnisku lub w miejscu odjazdu autokaru 
uważa się za rezygnację Klienta z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn leżą-
cych po stronie Klienta. W takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana przez 
Klienta, zaś Organizator jest uprawniony do potrącenia kosztów Imprezy zgod-
nie z pkt 5.2 Warunków uczestnictwa. 

3.9 W przypadku gdy Klient nie może stawić się w dniu rozpoczęcia Imprezy na 
lotnisku, przed rozpoczęciem Imprezy, powinien niezwłocznie poinformować 
Organizatora, że dotrze do miejsca docelowego pobytu w trakcie trwania Im-
prezy we własnym zakresie i na własny koszt i będzie uczestniczył w Imprezie 
na nowo określonych zasadach. W takim przypadku Klient ponosi koszt zakupu 
nowego biletu lotniczego oraz wszelkie inne koszty związane z dotarciem do 
miejsca docelowego pobytu. Klientowi nie przysługuje zwrot za rzeczywiście 
poniesione przez Organizatora koszty związane z realizacją Umowy, w szcze-
gólności za niewykorzystane a opłacone przez Organizatora bilety lotnicze, 
doby hotelowe i transfer lotniskowy, ubezpieczenie. 

3.10 Ceny świadczeń turystycznych podane w ofercie katalogowej lub ofercie poza-
katalogowej są ustalone w polskich złotych (PLN). 

3.11 Za termin dokonania płatności uznaje się wpływ środków pieniężnych na ra-
chunek bankowy Organizatora. 

4. Zmiany cen i świadczeń turystycznych 
4.1 Zmiana ceny Imprezy może nastąpić wyłącznie z powodu wzrostu kosztów 

transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak 
lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych 
lub z powodu wzrostu kursów walut, pod warunkiem, że Organizator udoku-
mentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z wyżej wymienionych 
okoliczności. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie 
nie może ulec zmianie. Niezależnie od powyższego, w takim przypadku Klient 
jest uprawniony do odstąpienia na piśmie od Umowy bez uiszczania kosztów, o 
których mowa w pkt 5.3 Warunków uczestnictwa, albo do skorzystania z Im-
prezy zastępczej, o ile Organizator będzie w stanie taką zaproponować 
Klientowi. 

4.2 Z zastrzeżeniem pkt 4.1 Warunków uczestnictwa, zmiana istotnych warunków 
Umowy, w szczególności ceny Imprezy, uprawnia Klienta do złożenia pisem-
nego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za niezwłocznym zwrotem 
wniesionych wpłat za świadczenia bez konieczności uiszczenia kosztów, o któ-
rych mowa w pkt 5.2 Warunków uczestnictwa, albo do skorzystania z Imprezy 
zastępczej, o ile Organizator będzie w stanie taką zaproponować. Po otrzyma-
niu przez Klienta informacji o zmianie istotnych warunków Umowy przez 
Organizatora Klient w ciągu kolejnych 7 dni obowiązany jest poinformować na 
piśmie Organizatora czy przyjmuje zmianę Umowy, czy tez odstępuje od za-
wartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat. Jeśli w ciągu 
wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź Klienta, uznaje się 
że Klient odstąpił od Umowy. Klient, który przyjmuje zaproponowaną zmianę 
warunków Umowy, nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu 
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istniałej zmiany. 
4.3 Organizator, który przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony, z przyczyn od 

niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy, z zastrzeżeniem pkt 4.1 i 
4.2 Warunków uczestnictwa, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. 
W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie nie późnej jednak niż w terminie 
kolejnych 7 dni od chwili otrzymania informacji od Organizatora poinformować 
pisemnie Organizatora, czy: 
1) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo 
2) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich 

wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. 
Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź 
Klienta, uznaje się że Klient odstąpił od Umowy. 

4.4 Jeżeli Klient, zgodnie z pkt 4.3 Warunków uczestnictwa, odstępuje od Umowy 
lub jeżeli Organizator odwołuje Imprezę z przyczyn niezależnych od Klienta, 
Klient ma prawo, według swojego wyboru: 
1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym 

standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za 
zwrotem różnicy w cenie; 

2) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich 
wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. 

Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź 
Klienta, uznaje się że Klient odstąpił od Umowy. 

4.5 Jeżeli Klient zdecyduje o przedłużeniu Imprezy, powinien zwrócić się odpo-
wiednio wcześniej do lokalnego przedstawiciela Organizatora lub rezydenta w 
miejscu pobytu. Przedłużenie jest możliwe w miarę wolnych miejsc w hotelu 
oraz w środku transportu, w szczególności w samolocie. W przypadku możli-
wości przedłużenia Imprezy Organizator przedstawia Klientowi ofertę, a jeżeli 
Klient ofertę tę przyjmuje, to wszelkie koszty związane z przedłużeniem pobytu 
Klient pokrywa wedle ustalenia Klienta i Organizatora: na rachunek bankowy 
Organizatora w umówionym terminie, albo na miejscu Imprezy w walucie miej-
scowej albo w walucie wymienialnej w danym kraju, o ile nie jest to sprzeczne z 
przepisami obowiązującymi w tym kraju i w Polsce. 

4.6 Data wylotu/wyjazdu jest dniem rozpoczęcia Imprezy, data powrotu jest dniem 
zakończenia Imprezy. Pierwszy i ostatni dzień Imprezy z transportem lotniczym 
(liczone jako 24 godziny od dnia rozpoczęcia Imprezy i 24 godziny przed jej 
zakończeniem) może być przewidziany wyłącznie na przelot, a przeloty mogą 
odbywać się w godzinach wieczornych lub nocnych. W związku ze specyfiką 
połączeń lotniczych, mogą nastąpić zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończe-
nia Imprezy. Organizator zastrzega więc możliwość zmiany godziny lotu do 
miejsca Imprezy albo z miejsca Imprezy na wcześniejszą lub późniejszą 
względem podanej w rozkładzie lotów albo w Umowie lub w Potwierdzeniu re-
zerwacji. Powyższe zastrzeżenie Organizator wprowadza na wypadek 
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć lub uniknąć, w 
szczególności przez wzgląd na decyzje Organizatora lub przewoźników lotni-
czych spowodowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Klientom w 
związku z nadzwyczajnymi okolicznościami wywołanymi m.in. działaniami przy-
rody, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i innymi zdarzeniami o 
charakterze faktycznym, prawnym, lub administracyjnym, które mimo dołożenia 
wszelkich rozsądnych starań pozostają poza kontrolą stron Umowy. Jeżeli w 
dniu zawarcia Umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy to Organiza-
tor zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego 
przewoźnika. Po uzyskaniu informacji o właściwym przewoźniku Organizator 
niezwłocznie przekaże je Klientowi. 

4.7 Jeżeli nastąpi zmiana godziny wylotu z kraju Organizator lub agent poinformuje 
Klienta najpóźniej w ciągu ostatniej doby przed terminem wylotu, kontaktując 
się z Klientem pod numerem telefonu kontaktowego wskazanym w Umowie. 

4.8 Informacja o godzinach powrotu do kraju zostanie przekazana Klientowi w 
miejscu jego pobytu przez Organizatora, lokalnego przedstawiciela Organizato-
ra lub rezydenta najpóźniej w ciągu ostatniej doby przed terminem powrotu. 
Informacja ta dostępna będzie w jednym z poniższych miejsc: na tablicy ogło-
szeń, segregatorze Organizatora, w recepcji hotelu lub w miejscu do tego 
przeznaczonym na terenie hotelu. 

4.9 Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich 
zmianach danych wskazanych w Umowie, w szczególności o zmianie numeru 
telefonu kontaktowego. 

4.10 W przypadku, gdy Klient od momentu podpisania Umowy do dnia poprzedzają-
cego dzień wylotu z kraju zmienił bądź utracił numer telefonu kontaktowego 
wskazany w Umowie i nie poinformował o tym Organizatora, bądź też w sytua-
cji, gdy w trakcie pobytu za granicą utracił numer telefonu kontaktowego 
wskazany w Umowie lub nie będzie odbierał telefonu pod tym numerem, Klient 
powinien osobiście najpóźniej w ciągu ostatniej doby przed datą powrotu do 
kraju potwierdzić datę i godzinę wylotu z kraju albo powrotu do kraju zgodnie z 
pkt 4.8 Warunków uczestnictwa. (z wyłączeniem imprez pobytowych, zgodnie z 
pkt 4.7 Warunków uczestnictwa). 

5. Rezygnacja, odstąpienie od umowy, zmiana uczestnika i 
umowy 

5.1 W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy Klient może zrezygnować z 
uczestnictwa w Imprezie. Oświadczenie woli o rezygnacji z Imprezy (dalej „Re-
zygnacja”) powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w siedzibie Organizatora lub u agenta, u którego została zawarta Umowa. 
Agent niezwłocznie tj. w dniu otrzymania Rezygnacji, przekazuje ją Organizato-
rowi. 

5.2 Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w Imprezie lub jeżeli nie rozpocznie 
Imprezy z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega so-
bie prawo do żądania zapłaty pełnych kosztów wskazanych w Umowie w 
wysokości nie wyższej niż te ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 
5.3 Warunków uczestnictwa. 

5.3 W przypadku rozwiązania Umowy lub złożenia przez Klienta skutecznego 
oświadczenia o Rezygnacji, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, 
Organizator uprawniony będzie do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości 
rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem Imprezy, nie 
więcej jednak niż:  

5.3.1 dla Imprez realizowanych połączeniami czarterowymi: 
a) na 61 lub więcej dni przed datą rozpoczęcia Imprezy - do 25% ceny 

Imprezy, 
b) w terminie 60 - 31 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy - do 40% ceny 

Imprezy, 
c) w terminie 30 - 21 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy - do 50 % ceny 

Imprezy, 
d) w terminie 20 - 15 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy - do 70% ceny 

Imprezy, 
e) w terminie 14 - 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy - do 80% ceny 

Imprezy, 
f) w terminie 7 - do dnia rozpoczęcia Imprezy - do 90% ceny Imprezy, 

5.3.2 dla Imprez realizowanych połączeniami rejsowymi: 
a) na 61 lub więcej dni przed datą rozpoczęcia Imprezy - do 65% ceny 

Imprezy, 
b) w terminie 60 - 21 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy - do 75% ceny 

Imprezy, 
c) w terminie 20 - 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy - do 85% ceny 

Imprezy, 
d) w terminie 7 - do dnia rozpoczęcia Imprezy - do 95% ceny Imprezy. 

5.4 Na pisemne życzenie Klienta ostateczne rozliczenie przez Organizatora 
kosztów z tytułu Rezygnacji nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Imprezy, z 
której Klient zrezygnował. Jeżeli okaże się, że zaistniała różnica pomiędzy 
kwotą pobraną przez Organizatora, a kosztami rzeczywiście poniesionymi 
przez Organizatora nastąpi niezwłoczny zwrot nadpłaconej kwoty na rachunek 
bankowy podany przez Klienta. 

5.5 Klient może, bez zgody Organizatora, przenieść na osobę spełniającą warunki 
udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, 
jeśli osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy prawa i obowiązki. 
Opłata za zmianę uczestnika wynosi 150 zł i stanowi równowartość kosztów 
poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. Jeżeli okaże się, 
że koszty operacyjne rzeczywiste poniesione przez Organizatora związanymi z 
przeniesieniem uprawnień z tytułu Umowy na inną osobę są wyższe, Klient i 
osoba przejmująca jego uprawnienia są solidarnie zobowiązani do zapłaty 
pełnej kwoty kosztów związanych ze zmianą. Natomiast w sytuacji, gdy 
powyższe koszty będą niższe, Organizator dokona zwrotu stosownej kwoty 
osobie, która uiściła opłatę. 

5.6 Przeniesienie uprawnień i obowiązków, o których mowa w pkt 5.5 Warunków 
uczestnictwa, jest skuteczne, jeżeli Klient zawiadomi o tym Organizatora przed 
rozpoczęciem Imprezy. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty 
poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Imprezy Klient i 
osoba przejmująca odpowiadają solidarnie. 

5.7 Jeżeli Klient odstąpi od uczestnictwa w Imprezie bez wskazania osoby, o której 
mowa w pkt 5.5 Warunków uczestnictwa, Klient zobowiązany jest do zapłaty 
kosztów, o których mowa w pkt 5.3 Warunków uczestnictwa. Ponadto w takiej 
sytuacji Klient zobowiązany jest do zapłaty wszelkich należności powstałych w 
wyniku zmiany statusu pokoju innego uczestnika, który miał być 
zakwaterowany w tym samym pokoju, co odstępujący Klient (np. z pokoju 
dwuosobowego na jednoosobowy). 

5.8 Zmiany Umowy przez Klienta na jego życzenie, inne niż zmiana uczestnika, 
zawsze wiążą się z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie Imprezy oraz 
opłatą manipulacyjną w wysokości 150 PLN i są możliwe tylko w szczególnych 
przypadkach po akceptacji tych zmian przez Organizatora ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępności miejsc w hotelu i w samolocie. Opłata ta stanowi 
równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych 
zmian. Zmiany rezerwacji na mniej niż 61 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy 
mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej Umowy 
oraz zapłacie przez Klienta kosztów rezygnacji zgodnie z pkt 5.2 Warunków 
uczestnictwa i zawarciu nowej Umowy oraz zapłacie ceny za Imprezę. 
Wszelkie faktycznie poniesione koszty przez Organizatora w wyniku zmiany 
Umowy ponosi Klient. 

5.9 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy najpóźniej na 7 dni 
przed jej rozpoczęciem w przypadku braku minimalnej liczby uczestników 
wymaganej do jej zorganizowania, wynoszącej 80% planowanych na daną 
Imprezę miejsc, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W takim wypadku 
Klientowi przysługuje niezwłoczny zwrot wpłaconych kwot lub uczestniczenie w 
imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi 
się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. 

6. Ubezpieczenie 
6.1 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy zagwarantowane 

jest na rzecz Klientów podstawowe ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia 
i następstw nieszczęśliwych wypadków wykupione przez Organizatora w 
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Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce z siedzibą pod adresem 
ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk (dalej „Ubezpieczyciel”). Ponadto 
Organizator wykupił dodatkowo ochronę następstw chorób przewlekłych oraz 
ubezpieczenie bagażu podróżnego. Pakiet ubezpieczeniowy Organizatora 
zawiera następujące sumy ubezpieczenia: 
a) koszty leczenia, transportu medycznego i repatriacji do 20 000 EUR, 
b) z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków: w przypadku trwałego 

uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł, z tytułu śmierci - 5 000 zł, 
c) koszty ratownictwa 5 000 EUR (zawarte są w sumie ubezpieczenia 

kosztów leczenia), 
d) koszty ambulatoryjne do 1 000 EUR, 
e) bagaż 1 000 PLN (ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody 

polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników 
bagażu). 

6.2 W przypadku leczenia ambulatoryjnego Klient ponosi udział własny w 
wysokości 25 EUR. 

6.3 Podczas każdej wizyty w placówce medycznej w trakcie trwania Imprezy, Klient 
powinien okazać na żądanie personelu kartę ubezpieczeniową, którą otrzymuje 
wraz z pozostałymi dokumentami podróży. Klient przyjmuje do wiadomości, że 
niektóre placówki medyczne w miejscu jego pobytu mogą nie współpracować z 
Ubezpieczycielem. Niezależnie od powyższego, Ubezpieczyciel zwróci 
Klientowi poniesione i udokumentowane koszty leczenia w placówce 
medycznej niewspółpracującej z Ubezpieczycielem po zakończeniu Imprezy, w 
granicach całkowitej sumy ubezpieczenia (20 000 EUR). 

6.4 Klient wykupując Imprezę może rozszerzyć pakiet ubezpieczenia 
podstawowego dokupując dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy obejmujący np. 
OC, wyższy zakres oraz sumę ubezpieczenia, następstw uprawiania sportów 
wysokiego ryzyka. Ponadto Organizator zaleca wykupić dodatkowo 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 3 % ceny 
Imprezy. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z uczestnictwa w 
Imprezie z przyczyn losowych: nieszczęśliwy wypadek, zachorowanie, 
poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego lub członka najbliższej rodziny. 

6.5 Szczegółowe warunki ubezpieczenia opisane w pkt 2.2 dostępne są w 
Centrum Rezerwacji, sieci agencyjnej oraz na stronie internetowej 
Organizatora. 

6.6 W razie zaistnienia szkody w czasie pobytu za granicą, ubezpieczony jest 
zobowiązany niezwłocznie poinformować przedstawiciela Ubezpieczyciela 
dzwoniąc pod numer alarmowy. 

6.7 Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód przez Ubezpieczyciela. 

7. Reklamacje i odpowiedzialność 
7.1 Jeżeli w trakcie Imprezy Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powi-

nien niezwłoczne zawiadomić o tym, w celach dowodowych na piśmie, 
wykonawcę usługi oraz przedstawiciela Organizatora w celu umożliwienia wy-
konania świadczeń wynikających z Umowy w sposób niewadliwy. 

7.2 Przedstawiciel Organizatora potwierdzi Klientowi przyjęcie reklamacji, a w 
przypadku jej niezałatwienia, niezwłocznie przekaże ją Organizatorowi. 

7.3 Jeżeli Klient składa reklamację po zakończeniu Imprezy powinien skutecznie 
doręczyć ją Organizatorowi, z którym podpisał Umowę w terminie do 30 dni od 
daty zakończenia Imprezy. Skuteczne doręczenie reklamacji oznacza, iż 
Organizator mógł zapoznać się z treścią reklamacji. 

7.4 Postępowanie reklamacyjne zostaje wszczęte w przypadkach określonych w 
pkt 7.1 i 7.3 Warunków uczestnictwa po doręczeniu reklamacji, w celach 
dowodowych na piśmie, a w przypadku, o którym mowa w pkt 7.3 Warunków 
uczestnictwa, we wskazanym tam terminie. Klient powinien wskazać w 
reklamacji uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określić swoje 
żądanie. 

7.5 Organizator, który w czasie trwania Imprezy nie wykonuje przewidzianych w 
Umowie usług stanowiących istotną część programu Imprezy jest zobowiązany 
wykonać w ramach tej Imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze, bez 
obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. W przypadku zapewnienia 
świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient ma prawo do żądania 
odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy. Powyższe nie wyłącza możliwości 
dochodzenia przez Klienta innych roszczeń wynikających z Umowy oraz 
Ustawy. 

7.6 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane 
wyłącznie: 
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta, 
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w 

wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub 
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, 

c) siłą wyższą. 
7.7 W przypadkach, o którym mowa w pkt 7.6 Warunków uczestnictwa wszelkie 

koszty wynikłe z zaistnienia tych sytuacji obciążają Klienta. Organizator dołoży 
jednak należytej staranności, aby w takiej sytuacji udzielić Klientowi pomocy. 

7.8 Uważa się, że Organizator uznał reklamację za uzasadnioną jeżeli nie 
ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od zakończenia 
Imprezy, a w przypadku gdy reklamacja zgłoszona została po zakończeniu 
Imprezy, w terminie 30 dni od jej złożenia. W wypadku odmowy uwzględnienia 
reklamacji Organizator szczegółowo uzasadni na piśmie przyczyny odmowy. 

7.9 W razie uszkodzenia lub zagubienia bagażu, Klienci zobowiązani są do 
uczynienia wszystkiego, co w ramach obowiązujących przepisów, przyczyni się 

do zminimalizowania szkody. Powstałą szkodę należy bezwzględnie zgłosić 
właściwemu przewoźnikowi w miejscu do tego przeznaczonym. Dane 
kontaktowe przewoźników lotniczych udostępnione zostaną przez 
Organizatora. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu przez 
przewoźnika, Klient zobowiązany jest do zatrzymania raportu z lotniska [PIR], 
odcinka biletu lotniczego, zawieszek bagażowych lub ich części, karty 
pokładowej a następnie przekazania do odpowiednich linii lotniczych w celu 
prowadzenia procedury reklamacyjnej. W przypadku uszkodzenia bagażu 
reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia odebrania 
uszkodzonego bagażu przedstawicielstwu linii lotniczych, a w przypadku 
zaginięcia bagażu w ciągu 21 dni. 

7.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie lub 
niewykonanie świadczeń przez innych, w tym miejscowych usługodawców, z 
którymi Klient działając we własnym imieniu lub na własną rzecz zawarł umowy 
na świadczenie usług, w tym w szczególności organizację wycieczek lub 
imprez, a usługi te nie były w żaden sposób opisane w Umowie zawartej przez 
Organizatora z Klientem, w tym poprzez wskazanie ich jako usług dodatkowych 
lub imprez fakultatywnych, za wyjątkiem imprez fakultatywnych z katalogu lub 
ofert kupowanych u miejscowego przedstawiciela Organizatora lub rezydenta. 

7.11 Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy do dwukrotności ceny Imprezy w stosunku do 
każdego Klienta. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie. 

7.12 Klient zobowiązany jest do pokrycia wartości szkód powstałych w trakcie 
trwania Imprezy wyrządzonych przez siebie oraz osoby wymienione w 
Umowie. 

8. Postanowienia organizacyjne 
8.1 Impreza rozpoczyna się i kończy zgodnie z określonym w Umowie z 

Organizatorem terminem wyjazdu i powrotu. Data wyjazdu jest dniem 
rozpoczęcia Imprezy, data powrotu – dniem zakończenia Imprezy. Pierwszy i 
ostatni dzień Imprezy przeznaczony jest w szczególności na podróż. 

8.2 Doba hotelowa kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 12:00 (z wyjątkiem Hisz-
panii i krajów egzotycznych o godzinie 10:00), a rozpoczyna w dniu przyjazdu o 
godzinie 14:00 lub w krajach egzotycznych o 15:00. W dniu wyjazdu, niezależ-
nie od godziny odlotu samolotu, muszą Państwo wraz z bagażami opuścić 
pokoje do godziny 12:00, (z wyjątkiem Hiszpanii i krajów egzotycznych do go-
dziny 10:00). 

8.3 Wszelkie informacje zawarte w katalogu, Warunkach uczestnictwa odpowiada-
ją stanowi na dzień złożenia ich do druku. Organizator zobowiązuje się 
każdorazowo informować Klienta o wszelkich wiadomych mu zmianach. 

8.4 Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospektów 
hotelowych drukowanych lub zamieszczanych na stronach internetowych hote-
lu oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że 
zostały one włączone do Umowy. 

8.5 W Imprezie mogą uczestniczyć osoby o ograniczonej zdolności prawnej oraz 
osoby niepełnosprawne w stopniu uniemożliwiającym samodzielne podróżo-
wanie, ale w obu przypadkach wyłącznie pod opieką osób dorosłych / 
pełnoprawnych. 

8.6 Klient jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających go do 
przekroczenia granicy oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów tranzytowych i docelowych. Klient ponosi 
koszty rezygnacji określone w pkt. 5 Warunków uczestnictwa wówczas, gdy nie 
jest możliwe uczestniczenie przez niego w Imprezie ze względu na brak nie-
zbędnych dokumentów. 

8.7 Klient jest zobowiązany przestrzegać wskazówek i zaleceń Organizatora nie-
zbędnych do przeprowadzenia Imprezy zgodnie z Umową, w szczególności 
Klient zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na lotni-
sku i w hotelu. 

8.8 W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu wynikającego z Umowy w postę-
powaniu reklamacyjnym, Klient może dochodzić roszczeń wynikających z 
Umowy przed sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu 
postępowania cywilnego. Powyższe nie wyklucza prawa Klienta dochodzenia 
roszczeń bezpośrednio na drodze sądowej przed sądem powszechnym wła-
ściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

8.9 W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie w 
szczególności: przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późniejszymi 
zmianami), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), a także przepisy ustawy z dnia 16 lu-
tego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 
331 ze zm.). 

8.10 Informacje na temat wszelkich promocji, zniżek, bonusów lub ewentualnych 
prezentów oferowanych Klientom przez Organizatora umieszczone są na stro-
nie internetowej Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
prezenty przekazane przez Agenta a nieoferowane przez Organizatora. 

9. Oświadczenie 
Organizator wykonując dyspozycję art. 14 ust. 4 pkt 2 Ustawy niniejszym 
oświadcza, co następuje: 

9.1 Organizator jest stroną umowy gwarancji ubezpieczeniowej („Gwarancja”) 
zawartej z Ubezpieczycielem o numerze G/2014/111. 
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9.2 Gwarancja jest ważna od 17.09.2014r. do 16.09.2015r. włącznie, wygasa w 
ostatnim dniu obowiązywania i stanowi zapewnienie: 
a) pokrycia kosztów powrotu Klientów do kraju w wypadku, gdy Organizator 

wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, 
b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zo-

bowiązań umownych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach turystycznych. 

9.3 Beneficjentem Gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego („Mar-
szałek”) ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. 

9.4 Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest kwota 43 000 000 zł. 
9.5 Ubezpieczyciel jest zobowiązany w ciągu trzech dni po otrzymaniu od Marszał-

ka lub wskazanej przez niego osoby, pierwszego pisemnego wezwania, do 
zapłaty kwoty wskazanej w wezwaniu na pokrycie kosztów wskazanych w pkt 
9.2 Warunków uczestnictwa. 

9.6 Żądanie zapłaty powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i zawierać: 
a) podstawę żądania, 
b) oświadczenie o wystąpieniu okoliczności upoważniających do żądania wy-

płaty z niniejszej gwarancji, 
c) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata gwarancji. 

9.7 Do żądania zapłaty na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w 
razie niewykonania zobowiązań umownych należy dołączyć: 
a) umowę o świadczenie usług turystycznych zawartą pomiędzy Organizato-

rem a Klientem, 
b) dowód wpłaty. 

Podróż rodzi się w marzeniach, a jeśli jesteście Państwo w tym miejscu tzn., że 
właśnie je realizujecie! Nie pozwólcie, aby jakiś szczegół popsuł Wasze plany. Dla-
tego polecamy przed wyjazdem przeczytanie Przygotuj się do podróży oraz 
Informacje dodatkowe. 

1. Przed odlotem 
Wszyscy Klienci podróżują czarterowymi lub rejsowymi liniami lotniczymi. Na 
dzień przed rozpoczęciem Imprezy Klient powinien potwierdzić godziny odlotu 
bezpośrednio u Organizatora lub za pośrednictwem Agenta. Jednocześnie in-
formujemy, iż godziny lotów są ogólnodostępne i na bieżąco aktualizowane na 
stronie internetowej: www.wezyrholidays.pl/rozklad_lotow. 

2. Godziny odlotów i przylotów 
Dzień odlotu i powrotu wlicza się w całkowity czas trwania Imprezy. Godziny 
przelotu ustalane są przez przewoźnika w porozumieniu z Urzędem Lotnictwa 
Cywilnego. Mogą one ulec zmianie w stosunku do rozkładu lotów zawartego na 
Umowie i stronie internetowej. W takim przypadku prosimy o wyrozumiałość. 
Wszystkie firmy przewozowe starają się przestrzegać podanych rozkładów lo-
tów. Czasem jednak nie da się uniknąć opóźnień. Przyczyny mogą być różne: 
niekorzystne warunki pogodowe, wzmożony ruch lotniczy, konieczne prace 
konserwacyjne, usterki techniczne. W takich wypadkach bezpieczeństwo jest 
dla nas ważniejsze niż punktualność. Do zmian godzin odlotów może dojść 
nawet na kilka godzin przed planowanym rozkładem. W przypadku zaistnienia 
jakichkolwiek zmian Klienci będą niezwłocznie informowani. Prosimy jednak o 
osobiste, telefoniczne potwierdzenie godziny odlotu bezpośrednio u Organiza-
tora na dzień przed planowaną podróżą. 

3. Paszport 
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport, a w nie-
których krajach dodatkowo wiza (szczegółowe informacje odnośnie wizy i 
ważności paszportu znajdują się w pkt. 7 Informacji dodatkowych), natomiast 
do krajów należących do Unii Europejskiej - dowód osobisty lub paszport. Czas 
oczekiwania na paszport wynosi od miesiąca do 6 tygodni. Czas oczekiwania 
na paszport tymczasowy wydawany małoletnim, którzy nie ukończyli 5 roku ży-
cia, wynosi od 3 tygodni do 30 dni. Obywatele polscy, legitymujący się 
paszportem zagranicznym korzystający z usług Organizatora, powinni zapo-
znać się z przepisami wizowymi i paszportowymi kraju docelowego. Dane 
uczestnika (nazwisko, imię, data urodzenia) wpisane w dokumentach podróży 
(bilet lotniczy, voucher hotelowy, wiza) muszą być zgodne z danymi w pasz-
porcie lub dowodzie osobistym. Podczas podróży paszport lub dowód osobisty 
należy mieć zawsze przy sobie, a nie w bagażu głównym. Paszport ze zdję-
ciem wymagany jest także dla dzieci i niemowląt. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za osoby, które nie zostaną przepuszczone przez granicę z 
przyczyn niezależnych od Organizatora. Za zagubienie paszportu i innych do-
kumentów oraz koszty związane z procedurą otrzymania nowych, odpowiada 
Klient (koszty uzależnione są od placówek wydających te dokumenty). Zale-
camy wykonanie kopii paszportu (strony ze zdjęciem) oraz przechowywanie jej 
w miejscu odrębnym od dokumentu oryginalnego, co znacznie uprości formal-
ności w przypadku zagubienia tego dokumentu czy kradzieży. Jeżeli z powodu 
zagubienia dokumentów Klient spóźni się na samolot, na który miał zarezer-
wowane miejsce, będzie musiał pokryć dodatkowe koszty przelotu we własnym 

zakresie, gdyż Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności. Jeżeli zagubio-
ny zostanie jeden z dokumentów podróży, tj. bilet lotniczy lub voucher 
hotelowy, a wymagane będzie wystawienie nowych dokumentów, wówczas 
Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora lub jego przedstawi-
ciela w celu wydania duplikatu. Wydanie duplikatu może wiązać się z zakupem 
nowego biletu za dodatkową opłatą. 

4. Odprawa na lotnisku 
4.1 Zbiórka na lotnisku, przy stanowisku Organizatora, odbywa się minimum na: 

a) Przeloty samolotem Dreamliner, 3 godziny przed odlotem, 
b) Przeloty czarterowe, 2 godziny przed odlotem, 
c) Przeloty rejsowe, 3 godziny przed odlotem, 

4.2 Odprawa biletowo bagażowa kończy się: 
a) Przeloty samolotem Dreamliner, 60 minut przed odlotem, 
b) Przeloty czarterowe, 40 minut przed odlotem, 
c) Przeloty rejsowe, 60 minut przed odlotem. 

4.3 Ze względu na fakt, iż czas na odprawę jest ograniczony, prosimy o punktual-
ność. Szczególnie zwracamy na to uwagę osobom wykupującym dolot krajowy. 
Ze względu na ściśle określone godziny odlotów należy liczyć się z faktem, że 
osoby znacznie spóźnione nie zostaną odprawione. Klient zobowiązany jest do 
posiadania wydrukowanych dokumentów podróży. 

5. Bagaż 
Organizator wskazuje, iż w przypadku posiadania dodatkowego, niestandar-
dowego, ponadwymiarowego bagażu (kitesurfing, windsurfing, sprzęt do 
nurkowania, sprzęt do golfa, rowery, wózek inwalidzki) fakt ten Klient powinien 
zgłosić w chwili zawierania Umowy w celu ustalenia możliwości transportu lot-
niczego i transferu w miejscu docelowym tego sprzętu oraz ustalenia kosztów 
jego przewozu. Dopuszczalny ciężar bagażu wliczonego w cenę biletu lotni-
czego uzależniony jest od linii lotniczych. Szczegółowe informacje na temat 
ilości, rodzaju i sposobu przewożenia bagażu umieszczone są na stronie inter-
netowej Organizatora www.wezyrholidays.pl/rozklad_lotow. Bagaż podręczny 
nie może przekraczać ustalonych wymiarów, aby można go było umieścić pod 
fotelem przed sobą lub w schowku bagażowym, znajdującym się nad fotelem. 
Za każdy kg nadbagażu pasażer musi uiścić dodatkową opłatę, którą określa 
przewoźnik. Przypominamy, iż istnieje możliwość pozostawienia wózka dzie-
cięcego, inwalidzkiego bezpośrednio przy wejściu do samolotu. Składany 
wózek dziecięcy lub torba/koszyk do przenoszenia niemowlęcia lub w pełni 
składany wózek inwalidzki są wolne od opłat dodatkowych i są przewożone w 
kabinie pasażerskiej, jeśli ma ona wydzielone miejsca do przechowywania ba-
gażu. W tym celu należy go nadać jako bagaż rejestrowany przy stanowisku 
odprawy biletowo bagażowej, a następnie przekazać go pracownikowi obsługi 
naziemnej przy schodach do samolotu. W związku ze zmianą przepisów lotni-
czych wprowadzonych na lotniskach Unii Europejskiej, w bagażu podręcznym 
może znajdować się nie więcej niż 1000 ml płynów, takich jak żele, kremy, tu-
sze do rzęs, perfumy itp., niemniej jednak nie mogą one mieć większej 
pojemności niż 100 ml każdy. Przepisy te nie dotyczą artykułów zakupionych 
na tzw. strefach bezcłowych, na których to, po okazaniu karty pokładowej moż-
na dokonać zakupu artykułów oferowanych przez sklepy wolnocłowe. Pokarmy 
dla dzieci w większej ilości powinny być przewożone w bagażu głównym (reje-
strowanym) i odpowiednio zabezpieczone. Na pokład dozwolone jest 
wniesienie pokarmów w ilości odpowiedniej do długości podróży oraz pory 
dnia, w której odbywa się lot z uwzględnieniem ewentualnego opóźnienia. W 
przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu przez przewoźnika, Klient zo-
bowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu właściwemu 
przewoźnikowi w miejscu do tego przeznaczonym na lotnisku. Wypełniony ra-
port (PIR), dotyczący zniszczenia lub zagubienia bagażu Klient zobowiązany 
jest zachować i przekazać wraz z odcinkiem biletu lotniczego, zawieszką ba-
gażową, kartą pokładową odpowiednim liniom lotniczym w celu wszczęcia 
procedury reklamacyjnej. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na konieczność 
sporządzenia raportu (PIR) na lotnisku w dniu uszkodzenia bądź zagubienia 
bagażu. Brak powyższego dokumentu spowoduje odrzucenie reklamacji ze 
względów formalnych. Jednocześnie Organizator zastrzega, iż każda linia lot-
nicza może wymagać dodatkowych dokumentów, m.in. zdjęć uszkodzonego 
bagażu, okazania rachunku za zakupiony bagaż, kopii paszportu, karty pokła-
dowej czy odcinka bagażowego. 

6. Przedstawiciele organizatora 
Podczas lotu nie towarzyszy Państwu żaden przedstawiciel Organizatora. Nasi 
przedstawiciele będą na Państwa czekać przy stanowisku Organizatora lub z 
tabliczką z logo Organizatora zaraz po wyjściu z hali przylotów i pokierują do 
odpowiedniego autokaru lub busa transferowego, który zawiezie Państwa do 
hotelu. Przedstawiciel Organizatora nie posiada uprawnień do wejścia do hali 
odlotów i przylotów w krajach, w których spędzają Państwo wakacje. W niektó-
rych destynacjach po przylocie otrzymają Państwo kopertę lub broszurkę z 
informacjami dotyczącymi kraju pobytu oraz telefonem kontaktowym do lokal-
nego przedstawiciela. W trakcie pobytu odbędzie się spotkanie organizacyjne, 
na którym przedstawiciel przekaże Państwu informacje dotyczące hotelu, re-
gionu oraz przedstawi ofertę wycieczek fakultatywnych (oferowanych przez 
miejscowego organizatora, posiadającego wszelkie wymagane licencje oraz 
ubezpieczenia). W przypadku jakichkolwiek niezgodności dotyczących wycie-
czek fakultatywnych należy je rozwiązywać podczas pobytu na miejscu u ich 
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organizatora, który je oferuje. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów mogą 
Państwo zgłosić swoje uwagi podczas pierwszego spotkania informacyjnego, a 
także skontaktować się bezpośrednio z naszym przedstawicielem podczas dy-
żuru w hotelu, jeśli taki zostanie wyznaczony. Informacje dotyczące godzin 
powrotu do kraju zostaną Państwu przekazane przez przedstawiciela Organi-
zatora lub pracownika hotelu bezpośrednio do pokoju lub zostaną 
zamieszczone w widocznym miejscu na terenie hotelu. W sprawach nagłych 
prosimy dzwonić bezpośrednio do naszego przedstawiciela lub do biura na-
szego kontrahenta. Informacje dotyczące kontaktu z Organizatorem zostały 
zamieszczone w katalogu Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.wezyrholidays.pl w zakładce „O nas”. 

7. Transfer 
Każdy z Klientów w ramach wykupionego pakietu ma zapewniony transfer gru-
powy, który odbywa się według rozmieszczenia hoteli zgodnie z ustalonym 
przez biuro programem i może trwać nawet do kilku godzin. W związku z tym 
prosimy o sprawdzanie odległości między lotniskiem a hotelem. Inną opcją do-
jazdu na trasie lotnisko/hotel/lotnisko są dojazd taksówką na własny koszt lub 
wykupienie za odpowiednią opłatą transferu indywidualnego. 

8. Doba hotelowa 
Według międzynarodowych przepisów doba hotelowa kończy się w dniu wy-
jazdu o godzinie 12:00 (z wyjątkiem Hiszpanii i krajów egzotycznych o godzinie 
10:00), a rozpoczyna w dniu przyjazdu o godzinie 14:00 lub w krajach egzo-
tycznych o 15:00. W dniu wyjazdu, niezależnie od godziny odlotu samolotu, 
muszą Państwo wraz z bagażami opuścić pokoje do godziny 12:00, (z wyjąt-
kiem Hiszpanii i krajów egzotycznych do godziny 10:00). Świadczenia hotelowe 
(zakwaterowanie, wyżywienie, serwis) kończą się wraz z zakończeniem doby 
hotelowej o godzinie 12:00, (z wyjątkiem Hiszpanii i krajów egzotycznych o go-
dzinie 10:00). Mogą Państwo przedłużyć dobę hotelową, zgłaszając taką 
prośbę na miejscu w recepcji hotelowej. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się 
z dodatkową opłatą i uzależnione jest od dostępności wolnych pokoi w danym 
momencie w hotelu. 

9. Zakwaterowanie 
Należy liczyć się z tym, iż standard hoteli w niektórych krajach może odbiegać 
od standardu hoteli w Polsce. Większość hoteli składa się z budynku głównego 
oraz innych budynków należących do kompleksu. Organizator nie ma wpływu 
na to, w której części obiektu będą kwaterowani Klienci. Leży to wyłącznie w 
gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych pokoi oraz miejsca ich usytu-
owania. Nadto informujemy, iż regiony do których Państwo podróżują są 
czynne inwestycyjnie, co oznacza, że w hotelu lub jego sąsiedztwie może wy-
stępować rozbudowa infrastruktury. Organizator nie odpowiada za działania 
osób trzecich nie uczestniczących w wykonaniu usługi. Pokój z widokiem na 
morze jest zawsze dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem hotelu. Za pokój z 
widokiem na morze uznaje się pokój z centralnym, bocznym lub częściowym 
widokiem. Wyjaśniamy, iż w niektórych hotelach pokoje otwierane są przy uży-
ciu karty magnetycznej. Może ona ulec rozmagnesowaniu w przypadku 
przechowywania jej w pobliżu sprzętów elektronicznych. W takim przypadku 
należy ponownie zgłosić się do recepcji w celu jej zakodowania. Zazwyczaj 
Klienci otrzymują standardowo jeden klucz lub kartę do pokoju niezależnie od 
ilości zakwaterowanych osób. W przypadku rezerwacji pokoju dla osoby nie-
pełnosprawnej informujemy, iż należy to zgłosić przed dokonaniem rezerwacji 
w celu jego potwierdzenia. Organizator nie gwarantuje, iż pokój tego typu bę-
dzie posiadał widok na morze, na ogród itp. Pokoje te usytuowane są 
zazwyczaj w dogodnej lokalizacji (na dolnych kondygnacjach). 

10. Dodatkowe życzenia związane z zakwaterowaniem  
Wszelkie prośby Klientów o dodatkowe świadczenia wykraczające poza Umo-
wę, Organizator kieruje bezpośrednio do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż 
świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu jako gwarantowanych, a 
jedynie jako opcjonalne, wykonywane w miarę możliwości hotelu. Jeżeli mają 
Państwo specjalne życzenia dotyczące dodatkowych usług hotelowych tj. pokój 
z widokiem na morze, pokoje obok siebie, niskie/wysokie piętro, kwiaty w poko-
ju, usługi dla nowożeńców, urodziny, rocznice, indywidualny transfer, itp. 
należy je zgłosić przed zawarciem Umowy i dokonaniem rezerwacji. Notatka na 
voucherze hotelowym np. „Just married”, „Honey moon”, „Pokoje obok siebie” 
itp. nie gwarantuje spełnienia wskazanej usługi, gdyż jest ona traktowana jako 
prośba. Jeżeli hotel przewiduje takie usługi, zostaną one zrealizowane za do-
datkową opłatą. W przeciwnym wypadku usługi te będą traktowane jako prośby 
dodatkowe niewiążące Organizatora, zrealizowane w miarę możliwości hotelu. 

11. Klimatyzacja 
Informacje na temat klimatyzacji znajdą Państwo w każdym opisie hotelu. W 
większości hoteli klimatyzacja jest sterowana centralnie i działa w określonych 
godzinach, ustalonych przez właściciela hotelu. Nie musi działać 24h na dobę. 
Czas działania klimatyzacji uzależniony jest od warunków atmosferycznych, 
pory roku i wewnętrznych ustaleń hotelu. W niektórych hotelach, w zależności 
od pory roku klimatyzacja może zostać wyłączona lub jej działanie znacznie 
ograniczone. W niektórych hotelach klimatyzacja jest dodatkowo płatna. Istnie-
je także możliwość wykupienia dodatkowych godzin jej działania. 

12. Sejf i depozyt 
Niezależnie od miejsca pobytu radzimy trzymać pieniądze, cenne przedmioty i 
wszelkie dokumenty w sejfie. W większości hoteli sejfy umieszczone są w sza-
fie i mogą nie być tam trwale przymocowane. Jeśli pokój hotelowy nie jest 
wyposażony w sejf, można skorzystać z sejfu w recepcji. Prosimy pamiętać, że 
hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone na jego terenie. 
Sejfy w hotelach są zazwyczaj dodatkowo płatne. W niektórych hotelach będą 
Państwo proszeni o pozostawienie depozytu w recepcji np. za ręcznik plażowy, 
pilota do telewizora, bądź do klimatyzacji. Wysokość depozytu jest zróżnico-
wana i waha się od 10 do 50 USD lub EUR. 

13. Wyżywienie 
W zgodzie z zawartą Umową w trakcie pobytu otrzymują Państwo opcje typu 
OB – bez wyżywienia, BB – śniadania, HB – śniadania i obiadokolacje, FB – 
śniadania, obiady, kolacje, All inclusive lub Ultra All inclusive. W każdym z kra-
jów istnieją inne zwyczaje żywieniowe. Zwyczajowo podaje się potrawy kuchni 
międzynarodowej wzbogacone o miejscowe specjały. Standard wyżywienia 
uzależniony jest od standardu obiektu, ilości gości oraz pory roku. Może zda-
rzyć się, iż z uwagi na małą liczbę gości podróżujących wybór potraw może być 
ograniczony, na co Organizator nie ma wpływu. W niektórych obiektach dla za-
pewnienia większego bezpieczeństwa podczas posiłków zapewniana jest 
obsługa, która będzie służyła Państwu pomocą w podaniu potrawy. Szczegó-
łowy opis konceptu wyżywienia otrzymają Państwo w miejscu docelowym od 
przedstawiciela Organizatora, w recepcji lub na tablicy informacyjnej hotelu. 
Natężenie ilości osób korzystających w tym samym czasie z restauracji i barów 
może powodować powstawanie kolejek. W każdej opcji All inclusive przekąski 
serwowane są w określonych przez hotel miejscach i godzinach. Mini bar lub 
jego zawartość mogą nie być zawarte w opcję All inclusive. W trakcie wycie-
czek fakultatywnych opcja wyżywienia różni się od hotelowego. O szczegółach 
wyżywienia podczas wycieczek zostaną Państwo poinformowani przez przed-
stawiciela Organizatora przed zakupem wycieczki. Podczas wycieczek 
fakultatywnych tracą Państwo posiłki w hotelu, które nie są refundowane. W 
każdej opcji All inclusive napoje na terenie hotelu, w szczególności przy base-
nie, na plaży, ze względów bezpieczeństwa mogą być serwowane w 
plastikowych kubeczkach jedno- lub wielokrotnego użytku. Przypominamy, iż 
korzystanie z restauracji a’la carte nie jest gwarantowane i możliwe jest jedynie 
po wcześniejszej rezerwacji oraz w miarę dostępności miejsc. W przypadku 
wyżywienia All inclusive 24 h należy liczyć się z tym, iż posiłki, lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe serwowane będą w określonych przez hotel miej-
scach (restauracjach, barach) oraz porach. 

14. Pakiet śniadaniowy, suchy prowiant – lunch box, breakfast 
box 
Zapotrzebowanie na „lunch box” lub breakfast box” każdy Klient zobowiązany 
jest zgłosić indywidualnie w recepcji hotelowej na jeden dzień przed planowaną 
wycieczką fakultatywną lub transferem z hotelu na lotnisko (zgodnie z godziną 
ustaloną przez hotel). „Lunch lub breakfast box” nie jest pełnowartościowym 
posiłkiem, a za jego przygotowanie w niektórych hotelach pobierana jest do-
datkowa opłata. Hotel ma prawo odmówić przygotowania „lunch lub breakfast 
boxu” ze względu na miejscowe przepisy sanitarno-epidemiologiczne. 

15. Pozostawione rzeczy 
Uwaga! Przed opuszczeniem samolotu, autokaru, pokoju lub hotelu prosimy 
dokładnie sprawdzić siedzenie, pokój, miejsce pobytu w hotelu/recepcję, czy 
nic w nich nie pozostało. Należy dopilnować, aby wszystkie bagaże zostały 
wniesione oraz zabrane z/do autokaru, który przewiezie Państwa z/na lotnisko 
lub z/do hotelu. Za rzeczy pozostawione odpowiada Klient. 

16. Rozrywki i usługi w hotelach 
Większość hoteli przygotowuje ofertę rozrywek. Ponieważ spotykają się w nich 
ludzie z różnych krajów, programy mogą być prowadzone w różnych językach. 
Najczęściej są to języki obce używane powszechnie w branży turystycznej: an-
gielski, rosyjski, niemiecki, francuski i hiszpański. Rodzaj programów 
animacyjnych oraz ich częstotliwość uzależniona jest od standardu hotelu oraz 
pory roku. W niektórych hotelach, zwłaszcza niższej kategorii i położonych bli-
sko centrum miasta, oferta rozrywek jest znacznie okrojona lub w ogóle jej nie 
ma. Wszystkie sporty oferowane na plaży są zazwyczaj organizowane przez 
prywatne firmy spoza hotelu, a Organizator nie odpowiada za ich serwis. Orga-
nizator nie ma wpływu na zachowanie innych gości hotelowych. Sprzątanie 
pokoi oraz wymiana ręczników nie musi odbywać się codziennie, zazwyczaj 
odbywa się co 2-3 dni. Częstotliwość jest uzależniona od standardu hotelu. W 
razie konieczności skorzystania z usługi sprzątania poza wyznaczonym przez 
hotel terminem proszeni są Państwo o zgłoszenie tego w recepcji lub do hote-
lowej Guest Relation. W każdym czasie przepisy hotelowe dotyczące tzw. 
„housekeeping” mogą ulec zmianie, jest to zależne od wewnętrznych decyzji 
dyrekcji hoteli. Organizator nie jest odpowiedzialny za obietnice złożone przez 
hotel w trakcie Państwa pobytu. 

17. Woda 
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Woda w kranach jest czysta, ale nie zalecamy jej spożywania. Pragniemy 
zwrócić uwagę, iż w niektórych hotelach mogą się Państwo spotkać ze słoną 
wodą w kranie i w basenach. Jest to związane z systemem doprowadzającym 
wodę do hoteli, które korzystają z naturalnych zasobów wodnych. Woda zwykle 
jest podgrzewana dzięki bateriom słonecznym. Jej temperatura jest uzależnio-
na od nasłonecznienia. Ilość ciepłej wody zależy także od ilości korzystających 
z niej osób w danej chwili. Ilość wody doprowadzonej do hoteli może być ogra-
niczona ze względu na położenie hotelu, pory roku, nasłonecznienia itp. 

18. Budzenie 
W recepcji hotelowej można zamówić budzenie podając numer pokoju i godzi-
nę budzenia. Najlepiej, dla pewności ponownie zadzwonić do recepcji i 
sprawdzić podane dane. 

19. Hałas 
Wybierając hotel w pobliżu centrum lub w centrum miasta należy wziąć pod 
uwagę fakt, iż życie nocne w miejscowościach turystycznych trwa do wcze-
snych godzin rannych. Dodatkowo ruch uliczny oraz wiążący się z nim hałas 
może stanowić poważną przeszkodę w Państwa wypoczynku. 

20. Napiwki 
Napiwki to tradycja w krajach, w których mieszkańcy utrzymują się z turystyki. 
Wysokość napiwku zależy od Państwa uznania oraz jakości usługi. Zwykle na-
piwek dla kelnera wynosi 5-10% rachunku, 1-2 USD lub EUR dla boya 
hotelowego, który pomoże Państwu przenieść bagaże do pokoju, 2 USD lub 
EUR dla pokojówki hotelowej i kierowcy. 

21. Plaża, słońce, zjeżdżalnie, Aquapark - woda 
Dokładne informacje na temat plaż znajdują się w opisach poszczególnych ho-
teli. Ze względu na przypływy i odpływy morza należy brać pod uwagę 
zróżnicowanie dna morskiego przy plaży. Sugerujemy zaopatrzyć się w odpo-
wiednie obuwie ochronne do chodzenia po plaży i pływania. Ze względu na 
duże nasłonecznienie i wysokie temperatury zalecamy zabranie ze sobą kre-
mów do opalania z filtrem UV, a także okularów przeciwsłonecznych oraz 
nakryć głowy bowiem w wyniku przegrzania mogą Państwo ulec udarowi. Zale-
camy również pić dużo płynów aby uzupełnić niedobór wody w organizmie. 
Dodatkowo wskazujemy, iż każdy obiekt indywidualnie określa godziny pracy i 
regulamin korzystania z basenów, zjeżdżalni i Aquaparków, którego bez-
względnie należy przestrzegać. Regulaminy w wyżej wymienionych obiektach, 
ze względów bezpieczeństwa użytkowników, mogą wprowadzić ograniczenia 
korzystania z nich osobom w określonym wieku lub wzroście. Zwyczajowo ko-
rzystanie z basenów, zjeżdżalni i Aquaparków możliwe jest od godzin rannych 
do zachodu słońca. Podczas posiłków [lunch, obiad] zjeżdżalnie, Aquapark zo-
stają wyłączone z użytku. Po zachodzie słońca woda poddawana jest 
czyszczeniu i odkażaniu, z tego względu prosimy o zaprzestanie kąpieli w celu 
uniknięcia groźnych chorób skóry. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie 
wszystkie baseny na terenie obiektu podgrzewane są w sezonie zimowym, za-
zwyczaj jest to jeden wyznaczony zbiornik na terenie obiektu. 

22. Owady 
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż do specyfiki krajów o gorącym klimacie oraz 
dużej wilgotności należą muchy, komary, mrówki, owady i inne insekty. W celu 
zapewnienia jak największego komfortu gościom hotelowym stosowana jest 
tzw. dezynsekcja np. odkomarzanie. Niemniej jednak zaleca się zabranie ze 
sobą odpowiednich środków chemicznych przeciw insektom, komarom i moski-
tom oraz łagodzących ewentualne ukąszenia. W pokojach hotelowych zabrania 
się trzymania jakichkolwiek produktów spożywczych (sprzyja to pojawianiu się 
mrówek i innych insektów). 

23. Usługi medyczne i ubezpieczenie  
W związku z występującymi na świecie licznymi przypadkami rozprzestrzenia-
nia się tropikalnych chorób, uprzejmie informujemy, że wszyscy wyjeżdżający 
za granicę zobowiązani są do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych za-
grożeń oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki 
antymalarycznej. Aktualne informacje znajdziecie Państwo na stronie interne-
towej Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=13&id=46 
Większość lekarstw znajdą Państwo w aptekach. Warto jednak znać ich skład 
chemiczny, ponieważ lekarstwa występują zazwyczaj pod innymi nazwami niż 
w Polsce. Radzimy Państwu przed wyjazdem zaopatrzyć się w najpotrzebniej-
sze lekarstwa, które mogą okazać się niezbędne przy problemach 
zdrowotnych. W przypadku imprez w krajach śródziemnomorskich i regionach 
tropikalnych mogą być Państwo narażeni na częste infekcje żołądkowo-jelitowe 
spowodowane odmienną florą bakteryjną czy sposobem przyrządzania potraw. 
Dlatego sugerujemy aby zaopatrzyli się Państwo w odpowiednie leki przeciw-
skurczowe, przeciwbiegunkowe i przeciwwymiotne. W przypadku konieczności 
wizyty u lekarza, hospitalizacji lub specjalistycznej opieki zobowiązani są Pań-
stwo, w pierwszej kolejności do poinformowania telefonicznie centrum 
alarmowego ubezpieczyciela oraz przedstawiciela Organizatora. Wyciąg z 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, kontakt do centrum alarmowego oraz 
numer polisy ubezpieczeniowej znajdą Państwo w dokumentach podróży. W 

niektórych hotelach znajdują się gabinety lekarskie, w których w wyznaczonych 
przez hotel godzinach dyżuruje lekarz i/lub pielęgniarka. Dokładne godziny 
przyjęć dostępne są w recepcji, prosimy o zapoznanie się z nimi. Jednak gdy 
udadzą się Państwo do lekarza niewskazanego przez Ubezpieczyciela, to mu-
szą Państwo pokryć koszt porady w całości. W takim przypadku nie ma 
możliwości bezgotówkowego rozliczenia usługi. Niezależnie od powyższego, 
Ubezpieczyciel zwróci Klientowi poniesione i udokumentowane koszty leczenia 
w placówce medycznej niewspółpracującej z Ubezpieczycielem po zakończe-
niu Imprezy, pomniejszone o wkład własny, w granicach całkowitej sumy 
ubezpieczenia (20 000 EUR). Kontaktując się z lekarzem prosimy o przekaza-
nie mu kopii paszportu, numeru polisy ubezpieczeniowej i numeru rezerwacji. 
Ubezpieczenie medyczne obejmuje standardowy pakiet do ustalonej kwoty 
ubezpieczenia. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpiecze-
nia, Instrukcją postępowania w przypadku szkody, zamieszczonymi na naszej 
stronie internetowej oraz w biurach sprzedaży. Klient wykupując Imprezę może 
rozszerzyć pakiet ubezpieczenia podstawowego dokupując dodatkowy pakiet 
ubezpieczeniowy obejmujący ochroną następstwa chorób przewlekłych lub na-
stępstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji z Imprezy. 

24. Przed sezonem i po sezonie 
Często zdarza się, iż w różnych okresach może dojść do ograniczeń w infra-
strukturze hotelowej, spowodowanych mniejszą ilością gości w tym czasie 
wypoczywających, pogodą, porą roku. Mogą być również prowadzone prace 
remontowe, a także nie będzie odbywać się część animacji. W momencie ni-
skiego obłożenia wyżywienie również może odbiegać od opisu katalogowego. 
Część restauracji, barów, basenów może być zamknięta, a restauracje bufeto-
we mogą działać ze stałym menu. Za sezon uważa się miesiące lipiec i 
sierpień dla krajów basenu morza śródziemnego. Przypominamy, iż w krajach 
leżących w strefie podzwrotnikowej i zwrotnikowej występuje tzw. pora desz-
czowa, charakteryzująca się intensywnymi opadami deszczu (np. Tajlandia, 
Indonezja, Sri Lanka). W innych mogą występować silne wiatry (np. Dominika-
na, Tanzania, Seszele, Malediwy, Mauritius). 

25. Bezpieczeństwo 
Aby zapewnić Państwu udany wyjazd i bezpieczny wypoczynek prosimy o za-
poznanie się z poniższymi radami naszego biura: 
 prosimy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, przede wszystkim w windzie, 

na schodach, balkonie, basenie i wokół niego, na plaży, podczas kąpieli w 
morzu, 

 prosimy zachować środki ostrożności korzystając z urządzeń elektrycznych i 
gazowych. Zauważone usterki należy natychmiast zgłosić w recepcji lub per-
sonelowi, 

 prosimy korzystając z kąpielisk morskich i basenów hotelowych należy sto-
sować się do rad i zaleceń miejscowego personelu, stosować się do 
obowiązujących tam regulaminów oraz poleceń personelu, 

 prosimy zwrócić uwagę na głębokość wody, prądy wodne, przypływy i od-
pływy, 

 prosimy korzystać z naszych praktycznych rad odnośnie wyżywienia, wody i 
aktywnego wypoczynku, 

 gości podróżujących za granicę, prosimy o zapoznanie się z informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
w dziale Informacje konsularne pod adresem: 
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/. 

1.  Klasyfikacja hoteli 
1.1 Klasyfikacja hoteli w poszczególnych krajach różni się od siebie, niemniej jed-

nak kategorie hoteli i standard świadczonych usług jest porównywalny. Poniżej 
podajemy ogólną klasyfikację hoteli zastosowaną w naszym katalogu: 
a) Deluxe – Hotele luksusowe oferujące klientom niepowtarzalną atmosferę, 

najwyższy standard obsługi oraz eleganckie otoczenie i wyszukane dania, 
b) ***** – Hotele o dobrym standardzie oferujące komfort i profesjonalną ob-

sługę oraz rozbudowaną infrastrukturę. 
c) 5*HV – Kompleksy hotelowe o charakterze klubowym, złożone z jedno- i 

dwupiętrowych budynków rozrzuconych na rozległym terenie, polecane dla 
gości lubiących aktywny wypoczynek, 

d) ****S – Hotele klasy średniej [4Superior, 4+] z dobrym podwyższonym 
standardem świadczonych usług, funkcjonalnie wyposażone, 

e) **** – Hotele klasy średniej z dobrym standardem świadczonych usług, 
funkcjonalnie wyposażone. 

f) 4*HV – Kompleksy hotelowe o charakterze klubowym, złożone z jedno- i 
dwupiętrowych budynków rozrzuconych na rozległym terenie, polecane dla 
gości lubiących aktywny wypoczynek, 

g) *** – Hotele klasy turystycznej, funkcjonalnie wyposażone, oferujące 
skromne posiłki, 
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h) ** – Hotele klasy ekonomicznej, skromnie wyposażone, oferujące skromne 
posiłki, 

i) * – Hotele klasy ekonomicznej, oferujące bardzo skromnie wyposażone 
oraz bardzo skromne posiłki, 

j) APART – Hotele klasy ekonomicznej, oferujące skromne wyposażone 
oraz skromne posiłki lub wyposażone są w aneks kuchenny i nie oferują 
posiłków. Zazwyczaj możliwe jest zakwaterowanie dla większej liczby go-
ści [4, 5, 6 osób], 

k) GOLF CLUB – obiekt o dobrym standardzie oferujący komfort i profesjo-
nalną obsługę oraz rozbudowaną infrastrukturę golfową, 

l) 1 Klucz – obiekt klasy ekonomicznej, oferujące bardzo skromnie wyposa-
żone oraz bardzo skromne posiłki, 

m) 2 Klucze – obiekty klasy ekonomicznej, skromnie wyposażone, oferujące 
skromne posiłki, 

n) 3 Klucze – obiekty klasy turystycznej, funkcjonalnie wyposażone, oferują-
ce skromne posiłki, 

Budynek anex - budynek znajdujący się na terenie kompleksu hotelowego lub 
w jego bliskiej odległości (na przykład oddzielony ulicą), usytuowany na ubo-
czu, oddalony od budynku głównego i infrastruktury hotelu (np. restauracji, 
basenu). Może on różnić się wyglądem i wyposażeniem w stosunku do budyn-
ku głównego. Pokoje (np. ekonomiczne, promo, promocyjne, anex, ROH) 
znajdujące się we wskazanym budynku są najczęściej w promocyjnej cenie. 

2.  Lokalna kategoria hoteli  
2.1 W Umowie-zgłoszeniu i potwierdzeniu przyjęcia Umowy do realizacji, w katalo-

gu oraz na stronie Organizatora www.wezyrholidays.pl podane są 2 kategorie 
hotelu:  
 Pierwsza, nadana jest przez Organizatora – „słoneczka”, która może róż-

nić się od kategoryzacji lokalnej oraz 
 Druga, lokalna nadana przez autoryzowane lokalne władze – „gwiazdki”. 
a) Kategoria lokalna: 1 Klucz, 2 Klucze, 3 Klucze, APART, 1*, 2*, 3*, 4*, 4S, 

4*HV, 5*, 5*HV, GOLF CLUB - kategoria obiektu hotelarskiego zgodna z 
przepisami kraju pobytu nadana przez autoryzowane władze, ważna na 
dzień oddania katalogu do druku, 

b) BRAK – LICENCJA NA HOTEL – w Turcji urząd miasta, Ministerstwo Tu-
rystyki i Kultury wydaje pozwolenie na budowę oraz zarządzanie hotelem o 
określonej kategorii. Hotel nie posiada kategoryzacji lokalnej nadanej 
przez autoryzowane władze tj. Ministerstwo Turystyki i Kultury, 

c) BRAK – Hotel nie posiada kategoryzacji lokalnej nadanej przez lokalne au-
toryzowane władze. 

3.  Klasyfikacja pokoi 
3.1 Pokój standardowy dwuosobowy (double room, DBL, 2ADL) - standardowy 

pokój hotelowy dla dwóch osób dorosłych. Posiada łóżko małżeńskie lub 2 po-
jedyncze łóżka. 

3.2 Pokój standardowy jednoosobowy (1ADL, SGL) - w hotelach liczba pokoi jed-
noosobowych jest ograniczona. Często jest to standardowy pokój dwuosobowy 
do pojedynczego wykorzystania. Wielkość, wyposażenie i usytuowanie nie 
zawsze są takie same jak w pokojach dwuosobowych. Nie musi posiadać bal-
konu lub tarasu. 

3.3 Pokój standardowy dwuosobowy z dostawką (3ADL, 2ADL+1CHD) lub 
(3ADL+1CHD, 4ADL, 2ADL+2CHD) - dla każdej dodatkowo zakwaterowanej 
osoby w dwuosobowym pokoju standardowym, może być przewidziana do-
stawka (może nią być tapczan, sofa, łóżko rozkładane/polowe lub fotel), która 
nie zawsze zapewnia komfort oferowany przez standardowe łóżko w danym 
hotelu. Wyposażenie pokoju standardowego pozostanie na niezmienionym po-
ziomie, za wyjątkiem dodatkowych kompletów pościeli i ręczników, które będą 
dostarczone przez obsługę hotelową na Państwa życzenie. Przestrzeń pokoju 
może być ograniczona. 

3.4 Pokój rodzinny, apartament i studio - składa się z jednego dużego pokoju lub 2 
sypialni połączonych drzwiami lub sypialni i salonu połączonych drzwiami. Mo-
że się zdarzyć, że między pokojami nie ma drzwi, oddziela je kotara lub nie ma 
żadnej innej zasłony – staramy się zaznaczyć to w opisie hotelu. W jednej sy-
pialni znajduje się łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze łóżka, w drugiej 1 lub 2 
łóżka pojedyncze, a w przypadku salonu komplet wypoczynkowy lub sofa. W 
przypadku pokoju rodzinnego składającego się z jednego pomieszczenia może 
być przewidziane łóżko małżeńskie lub dwa pojedyncze łóżka, a dla każdej do-
datkowej osoby może być przewidziana dostawka w postaci tapczanu, sofy, 
rozkładanego łóżka (polowego), łóżka piętrowego lub fotela rozkładanego. 

3.5 Pokój typu Club - położony w niższej zabudowie, poza budynkiem głównym 
hotelu, najczęściej o większej powierzchni całkowitej. Wyposażenie pokoju ta-
kie, jak w pokoju standardowym. Podłoga najczęściej pokryta jest terakotą. 

3.6 Pokój ekonomiczny, promo lub promocyjny, pokój anex - pokój w promocyjnej 
cenie, którego wyposażenie zbliżone jest do pokoju standardowego, jednakże 
może on mieć niższy standard, mniejszą powierzchnię, gorszy widok z okna 
i/lub nie mieć balkonu. Pokoje znajdują się poza głównym budynkiem hotelu i 
dalej od infrastruktury hotelu. 

3.7 Pokój typu duplex - składa się z minimum 2 pokoi położonych na dwóch po-
ziomach. Może to być salon z sypialnią na antresoli lub oddzielne pokoje 
połączone schodami. Wyposażenie pokoi jest zbliżone do pokoi rodzinnych. 

3.8 Pokój superior, Suita, King’s - pokój o podwyższonym standardzie w stosunku 
do pokoju standardowego. Dokładny opis pokoju znajduje się w opisie hotelu. 

3.9 Pokój Run of the House (ROH) - oznacza to, że klienci mogą zostać zakwate-
rowani w wybranym przez siebie typie pokoju określonym w umowie, ale nie 
mają wpływu na lokalizację. Pokoje mają ten sam standard niezależnie od bu-
dynku. 

4.  Wyżywienie 
4.1 Only Bed (OB) – wyżywienie we własnym zakresie. 
4.2 Bed & Breakfast (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kontynentalne. 
4.3 Half Board (HB) – śniadanie i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napoje 

bezalkoholowe tylko do śniadania. 
4.4 Half Board Plus (HB+) – śniadanie i kolacja w formie bufetu lub serwowane, 

napoje bezalkoholowe do śniadania i kolacji. 
4.5 Full Board (FB) – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu lub serwowane, 

napoje bezalkoholowe tylko do śniadania. 
4.6 Full Board Plus (FB+) – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu lub serwo-

wane, napoje bezalkoholowe do śniadania, do obiadu i kolacji podawane są 
bezpłatnie wino stołowe, piwo i napoje bezalkoholowe. 

4.7 All Inclusive - W hotelach oznaczonych tą ikoną w cenę wliczone są posiłki, 
napoje i dodatkowe atrakcje sportowe i animacyjne. W większości hoteli sys-
tem ten nie zawiera: napoi importowanych, soków ze świeżych owoców, lodów, 
kawy po turecku, cappuccino, espresso, napoi energetycznych oraz napoi ser-
wowanych w butelkach. Prosimy zwrócić uwagę, że to co wchodzi w skład opcji 
All Inclusive jest uwarunkowane standardem hotelu i jest ujęte w opisie hotelu. 
Może być różnie oznaczone np. Snack All Inclusive, All Inclusive Soft itp. Go-
dziny All Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania bezpłatnych napoi 
(zwłaszcza alkoholi), zaś posiłki serwowane są w godzinach wyznaczonych 
przez hotel. W hotelach istnieje zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napoi. 

4.8 Ultra All Inclusive - jest to rozbudowany system All Inclusive. Najczęściej za-
wiera dodatkowe przekąski pomiędzy głównymi posiłkami, wybrane napoje 
importowane, lody, a w niektórych hotelach również soki ze świeżych owoców. 
System Ultra All Inclusive nie zawiera napoi energetycznych i napoi serwowa-
nych w butelkach. Dokładny opis Ultra All Inclusive znajduje się w opisach 
hoteli. Godziny Ultra All Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania 
bezpłatnych napoi (zwłaszcza alkoholi). Ponadto wszystkie posiłki w hotelach 
serwowane są w określonych godzinach zgodnie z konceptem hotelu. W hote-
lach istnieje zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napoi. 

4.9 Wszelkiego rodzaju opcje All Inclusive obejmują tylko świadczenia hotelowe, 
wyłączając przelot samolotem, transfery oraz wycieczki fakultatywne, zakupy w 
lokalnych sklepach i korzystanie z transportu publicznego. 

5.  Posiłki 
5.1 Posiłki mogą być serwowane w postaci: 

a) Bufetu szwedzkiego - poprzez wystawienie na ladach kilku lub kilkunastu 
potraw, które Klienci nakładają samodzielnie. Może się zdarzyć, iż niektóre 
potrawy będą przygotowywane na bieżąco lub porcjowane przez kucha-
rza, 

b) Serwowane - gotowe i poporcjowane dania donoszone przez kelnera, bez 
możliwości dowolnej kompozycji składników na talerzu oraz otrzymania 
dodatkowych porcji, 

c) Śniadanie kontynentalne – najczęściej składa się z pieczywa, masła, mio-
du, dżemu oraz kawy lub herbaty. Może być rozszerzone o wędliny, sery. 

6.  Oznaczenia dodatkowe 
6.1 Dla Państwa wygody proponujemy w katalogu ikony graficzne, które ułatwią 

wybór hotelu zgodnie z Państwa potrzebami. 
 1 DZIECKO/2 DZIECI POBYT GRATIS - przy opisach hoteli znajdują się 

informacje,,1 dziecko/2 dzieci pobyt gratis’’. W hotelach oznaczonych taką 
informacją dziecko, w określonym wieku, podróżujące z minimum dwoma 
pełnopłatnymi osobami, otrzymuje świadczenia hotelowe gratis. Ponosi 
tylko koszt biletu lotniczego i ubezpieczenia. 

 PRZY PLAŻY - obiekt hotelowy położony bezpośrednio przy plaży. W za-
leżności od położenia budynków i pokoi odległość do plaży może być 
różna. 

 ZJEŻDŻALNIE - na terenie obiektu znajduje się min. jedna zjeżdżalnia 
wodna. Godziny otwarcia oraz zasady korzystania ustalane są przez hotel. 

 WIFI GRATIS - hotel oferuje możliwość skorzystania z darmowego Inter-
netu bezprzewodowego na terenie obiektu, najczęściej w wyznaczonych 
miejscach. 

 BLISKO CENTRUM - hotel znajdujący się w pobliżu centrum miasta lub 
miejscowości. 

 POLSKIE ANIMACJE – w hotelach oznaczonych taką ikoną w skład mię-
dzynarodowego zespołu animatorów wchodzi minimum jeden 
polskojęzyczny animator, dostępny dla wszystkich Gości w wyznaczonych 
terminach [szczegóły znajdują się w hotelu]. 

 SPA - obiekt oferujący usługi relaksacyjne, wypoczynkowe, odnowy biolo-
gicznej mające na celu zregenerowanie sił zarówno fizycznych jak i 
psychicznych, poprawę zdrowia i kondycji organizmu, zrelaksowanie się.  

 NIEPEŁNOSPRAWNI - obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo. Pokoje z szerokimi drzwiami, dostosowaną łazienką, podjazdy 
na terenie hotelu itp. 
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 LUNAPARK - na terenie obiektu znajduje się miejsce, na którym mogą być 
zainstalowane urządzenia rekreacyjne, takie jak karuzela, kolejka,  diabel-
ski młyn, beczka śmiechu, zjeżdżalnia, huśtawka, strzelnica, trampolina i 
inne obiekty służące rozrywce. Przeznaczenie [dla dorosłych, dla dzieci], 
wielkość, ilość tych urządzeń oraz godziny otwarcia ustala hotel i mogą 
różnić się w zależności od standardu hotelu. Usługi te mogą być odpłatne. 

7.  Przepisy wjazdowe i wizowe 
7.1 Bułgaria, Grecja, Hiszpania – Wjazd na podstawie ważnego paszportu lub do-

wodu osobistego jest gwarantowany dla obywateli Polski w ramach 
swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej. W Katalonii obowiązuje opła-
ta turystyczna, którą Klienci wnoszą w recepcji hotelowej podczas 
kwaterowania. Wysokość tej opłaty kształtuje się następująco: 
a) Hotel 5* – 2,50 EUR / osoba / doba, 
b) Hotel 4* – 1,00 EUR / osoba / doba (Barcelona 1,25 EUR / osoba / doba), 
c) Hotel 3*, 2*, apartamenty – 0,50 EUR / osoba / doba (Barcelona 0,75 EUR 

/ osoba / doba). 
7.2 Dominikana - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Dominikany 

nie wymaga się wizy wjazdowej, muszą oni natomiast okazać bilet powrotny. 
Przy wjeździe należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 10 USD). 
Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powro-
tu. Przy wylocie z Dominikany od każdego pasażera jest pobierana opłata w 
wysokości ok. 10 USD od osoby tzw. „stay tax”. 

7.3 Egipt - Koszt zakupu wizy przy wjeździe do Egiptu wynosi 25 USD. Na lotnisku 
w Hurghadzie możliwa jest dodatkowa usługa świadczona przez przedstawicie-
la Organizatora – Odeon Tours w postaci ekspresowej usługi wizowej. Z usługi 
tej można skorzystać przy odpowiednio wyższej cenie w wysokości 27 USD 
[wiza + usługa]. Usługa ta ma na celu znaczne skrócenia czasu, który trzeba 
poświęcić na zakup wizy w punkcie sprzedaży wizowej oraz znaczne uspraw-
nienie i przyśpieszenie jej wydawania. Zaznaczamy, iż wybór sposobu zakupu 
wizy należy od indywidualnej decyzji każdego Klienta. Paszport musi być waż-
ny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 

7.4 Indie - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Indii wymagane jest 
posiadanie wizy wjazdowej. O wizę należy ubiegać się metodą tradycyjną za 
pośrednictwem Ambasady Indii w Warszawie. W celu uzyskania wizy Klient 
jest zobowiązany wypełnić wniosek wizowy on-line 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/, podpisać go, nakleić kolorowe zdjęcie 
paszportowe z twarzą na wprost na jasnym tle ( o wymiarach 3,5 x4,5 cm) i 
wraz z oryginałem paszportu przesłać pocztą kurierską na adres: Dział Wizo-
wy, Wezyr Holidays Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa. Paszport 
musi być ważny minimum 1 rok od planowanej daty powrotu do kraju i musi 
posiadać 2 puste strony obok siebie. Podpis na wniosku musi być identyczny z 
podpisem w paszporcie. Zestaw dokumentów musi być dostarczony do biura 
Organizatora najpóźniej 15 dni roboczych przed planowanym wylotem. Opłata 
za wizę turystyczną i pośrednictwo wizowe: 350 PLN. 

7.5 Indonezja / Bali - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Indonezji 
wymagane jest posiadanie wizy wjazdowej. W określonych portach lotniczych 
można uzyskać wizę przy przekraczaniu granicy. Lotnisko na Bali znajduje się 
na liście portów, w których obywatele Polski mogą uzyskać wizę VOA (visa on 
arrival) uprawniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy. Koszt opłaty wi-
zowej wynosi 25 USD płatne na granicy. Paszport musi być ważny, co 
najmniej, 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. VOA zezwala na pobyt 
maksymalnie do 30 (trzydziestu) dni, z możliwością przedłużenia o maksymal-
nie kolejne 30 dni za dodatkową opłatą. 

7.6 Kuba – Wjazd odbywa się jedynie na podstawie paszportu ważnego minimum 
6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Obywatele RP udający się na Kubę 
muszą posiadać kartę turystyczną. Każdy turysta wyjeżdżający z Organizato-
rem otrzymuje Kartę Turystyczną na podstawie której będzie mógł przekroczyć 
granicę kubańską. Karty Turystyczne będą wydawane na lotnisku przy odpra-
wie. Karta służy do celów turystycznych i jest ważna 30 dni (łącznie z dniem 
przekroczenia granicy). Przy wylocie z Kuby obwiązuje podatek wylotowy płat-
ny bezpośrednio na lotnisku gotówką w wysokości ok. 25 CUC/27 EUR. 

7.7 Malediwy – Obywatele polscy podlegają obowiązkowi wizowemu. 30-dniowa 
bezpłatna wiza turystyczna jest wbijana do paszportu po przylocie do Mali. 
Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powro-
tu. 

7.8 Maroko – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Maroka nie wy-
maga się wizy wjazdowej. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od 
daty planowanego powrotu. 

7.9 Mauritius – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Mauritius nie 
wymaga się wizy wjazdowej. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy 
od daty planowanego powrotu. 

7.10 Meksyk - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Meksyku nie 
wymaga się wizy wjazdowej. Należy jedynie wypełnić kartę turystyczną (w 
języku angielskim), którą pasażerowie otrzymają na pokładzie samolotu. 
Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego po-
wrotu. 

7.11 Seszele – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Seszeli nie 
wymaga się wizy wjazdowej jeśli pobyt nie przekracza 90 dni. Paszport musi 
być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.  

7.12 Singapur – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Singapuru nie 
wymaga się wizy wjazdowej. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesię-
cy od daty planowanego powrotu. 

7.13 Sri Lanka - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Sri Lanki wy-
magana jest posiadanie wizy wjazdowej. O wizę można ubiegać się na 
pośrednictwem strony internetowej http://www.eta.gov.lk W takim przypadku 
opłata za wydanie wizy w systemie ETA wynosi 30 USD. Płatność może być 
uiszczona jedynie kartą kredytową. Można też uzyskać wizę na lotnisku 
przekraczając granicę. W takim przypadku opłata za wizę wynosi 35 USD. 
Do wypełnienia wniosku wizowego na granicy konieczne będzie 1 zdjęcie 
paszportowe, które trzeba mieć ze sobą. Paszport musi być ważny, co naj-
mniej, 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. 

7.14 Tajlandia - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Tajlandii nie 
wymaga się wizy wjazdowej, jeśli pobyt nie przekracza 30 dni. Paszport musi 
być ważny, co najmniej, 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Jeśli 
wjazd na terytorium Tajlandii następuje drogą lądową z krajów sąsiadujących 
(Laos, Malezja, Kambodża i Birma) długość pobytu nie może przekroczyć 15 
dni. 

7.15 Tanzania / Zanzibar – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium 
Tanzanii wymagana jest wiza wjazdowa. Wizę uzyskać można na lotnisku w 
momencie przekraczania granicy. Jest ona ważna maksymalnie 90 dni i 
kosztuje 50 USD. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
planowanego powrotu. 

7.16 Tunezja – Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Tunezji nie 
wymaga się wizy wjazdowej. Natomiast od dnia 01.10.2014 wprowadzony 
zostaje w Tunezji podatek wyjazdowy. Każdy turysta (poza obywatelami tu-
nezyjskimi), będzie zobowiązany kupić specjalny znaczek skarbowy o 
wartości 30 TND (około 13 €). Będzie go można nabyć na lotnisku, w porcie, 
w punktach na przejściach granicznych. Znaczek ten będzie wklejony do 
paszportu i opieczętowany przez Urząd Imigracyjny podczas wyjazdu z  Tu-
nezji. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego 
powrotu. 

7.17 Turcja - Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium wymagane jest 
posiadanie wizy uprawniającej do wjazdu oraz wielokrotnego przekraczania 
granicy i pobytu w Turcji przez 90 dni oraz paszportu, którego okres ważno-
ści wynosi co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu na terytorium Turcji. W 
paszporcie musi pozostać co najmniej 1 (jedna) wolna strona w celu uzyska-
nia wizy wjazdowej. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje 
automatyczną odmowę wjazdu do Turcji. Nie ma możliwości wjazdu do Turcji 
za okazaniem dowodu osobistego. Od dnia 11 kwietnia 2014 roku koszt wizy 
turystycznej wielokrotnej, otrzymywanej w formie naklejki (przyklejanej / 
stemplowanej) na przejściach granicznych będzie wynosił 30 USD, 25 EUR 
lub 20 GBP. Dotychczasowa cena tj. 20 USD będzie stosowana jedynie w 
przypadku ubiegania się o wizę za pośrednictwem portalu systemu E-visa 
(https://www.evisa.gov.tr). Dodatkowe informacje na ten temat można uzy-
skać na stronie http://www.turcja.org.pl/page/11/44. 

7.18 Zjednoczone Emiraty Arabskie – Od obywateli polskich wjeżdżających na 
terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymagana jest wiza wjazdo-
wa, uzyskiwana podczas przekraczania granicy. Jest ona bezpłatna i ważna 
maksymalnie 30 dni. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od da-
ty planowanego powrotu. W paszporcie nie mogą znajdować się wizy 
wjazdowe do Izraela lub ślady pobytu w tym kraju, gdyż taki paszport jest w 
myśl przepisów ZEA nieważny. 

 
Kraj Brak obowiąz-

ku wizowego 
Wiza na 
granicy 

E-wiza - stro-
na internetowa 

Wiza trady-
cyjna 

Karta tury-
styczna 

Bułgaria x 
  

  
Dominikana x     
Egipt  x    
Grecja x     
Hiszpania x 

  
  

Indie    x  
Indonezja / Bali  x    
Kuba     x 
Malediwy  x    
Mauritius  x     
Maroko x 

  
  

Meksyk x     
Seszele x     
Singapur  x     
Sri Lanka  x x   
Tajlandia x     
Tanzania / Zanzibar  x    
Tunezja x 

  
  

Turcja  x x   
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 

 x    

7.19 Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przepisów wizowych znajdują 
się na stronie http://poradnik.poland.gov.pl/ 


