
NAJLEPSZE RABATY!
Rezerwując teraz masz pewność, że otrzymujesz najlepsze zniżki i rabaty! 
W naszej promocji #najlepszeLastMinute2022 otrzymujesz: 
• RABAT do 600 PLN na osoby dorosłe w rezerwacji
• EKSTRA RABAT do 30% dla osób dorosłych na dostawkach 
• EKSTRA RABAT do 100% na pobyt dzieci w wybranych hotelach 
• DODATKOWY RABAT 2% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta 
1. Rabaty mogą różnić się na poszczególnych kierunkach i hotelach. Informacje o aktualnych cenach dostępne są na 

www.eximtours.pl, pod numerem infolinii Exim Tours: 32 349 27 35 oraz w biurach podróży współpracujących z Exim Tours. 
2. Wszystkie prezentowane ceny na stronie www.eximtours.pl, pod numerem infolinii Exim Tours 32 349 27 35 oraz  

w biurach podróży współpracujących z Exim Tours, zawierają w/w rabaty. 

SUPER CENA DLA DZIECI od 599 PLN!
1.  Cena infanta od 99 PLN.
2. Cena za dzieci od 2 do 15 lat od 599 PLN, dotyczy wybranych kierunków, hoteli i terminów.

ZALICZKA – TYLKO 20% za rezerwację! 
1. Po dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 20% za rezerwację.
2. Dopłata do 100% wartości imprezy do 21 dni przed datą jej rozpoczęcia.
 UWAGA! Kwota dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji nie wlicza się w wartości zaliczki.
3. W przypadku anulacji rezerwacji zastosowanie mają Ogólne Warunki Uczestnictwa Exim Tours, koszt anulacji może być 

wyższy niż pobrana kwota zaliczki.



GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY – TYLKO 79 PLN za os.!
Usługa ”Gwarancja Niezmienności Ceny” dla Infanta - GRATIS! 
1. Usługa 

”
Gwarancja Niezmienności Ceny” zapewnia utrzymanie aż do dnia wyjazdu ceny z dnia zakupu oferty. Ewentualny 

wzrost kursów walut, transportu lub opłat lotniskowych itp. nie będzie miał wpływu na cenę.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
1. Promocja trwa od 01.04.2022 do 29.04.2022 r. lub do wyczerpania miejsc przeznaczonych do sprzedaży. 
2. Promocja obejmuje oferty oznaczone jako Lato 2022 i nie łączy się z innymi promocjami. 
3. Promocja nie dotyczy zakupu samych biletów lotniczych. 
4. Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie trwania promocji. 
5. Promocja nie dotyczy zamówień grupowych (powyżej 15 osób pełnopłatnych) lub ofert, w których cena ustalana jest indywi-

dualnie. W przypadku ofert grupowych (bez względu czy dana rezerwacja znajduje się na jednej czy na wielu umowach) cena 
oraz promocje i rabaty muszą być każdorazowo uzgadniane z Działem Rezerwacji Grupowych (grupy@eximtours.pl).

6. Prezentowane rabaty mogą różnić się na poszczególnych kierunkach i hotelach. Informacje o aktualnych cenach dostępne są 
na www.eximtours.pl, pod numerem infolinii Exim Tours 32 349 27 35 oraz w biurach podróży współpracujących z Exim Tours. 

7. Wszystkie prezentowane ceny na stronie www.eximtours.pl, pod numerem infolinii Exim Tours 32 349 27 35 oraz w biurach 
podróży współpracujących z Exim Tours, zawierają w/w rabaty.

”GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY”
1. Cena usługi 

”
Gwarancja Niezmienności Ceny” to 79 PLN/os., dzieci do lat 2 otrzymują Gwarancję Niezmienności Ceny bezpłatnie.

2. 
”
Gwarancja Niezmienności Ceny” może być dodana maksymalnie w ciągu 14 dni od potwierdzenia rezerwacji, jednak nie później 
niż do ostatniego dnia trwania aktualnego etapu promocji.

3. Usługa 
”
Gwarancja Niezmienności Ceny” może być dodana jedynie do wszystkich osób objętych rezerwacją imprezy

4. Usługa 
”
Gwarancja Niezmienności Ceny” zapewnia utrzymanie aż do dnia wyjazdu ceny z dnia zakupu oferty. Ewentualny 

wzrost kursów walut, transportu lub opłat lotniskowych itp. nie będzie miał wpływu na cenę. Wszelkiego rodzaju zmiany ini-
cjowane przez Klienta (np. dodatkowy uczestnik, zmiana imprezy na droższą itd.) powodują wzrost ceny imprezy turystycznej.


