
NAJLEPSZE RABATY! 
Rezerwując teraz masz pewność, że otrzymujesz najlepsze zniżki i rabaty! 
W naszej promocji Wakacje bez Ryzyka – Lato 2021 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 99 PLN
NAJNIŻSZA ZALICZKA – TYLKO 15%!
1. Po dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 15% wartości rezerwacji. 
2. Dopłata do 100% wartości imprezy do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy dla wylotów w   kwietniu oraz maju [dotyczy 

tylko ofert opartych o loty czarterowe] oraz do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy dla pozostałych terminów i ofert.
3. W przypadku anulacji rezerwacji zastosowanie mają Ogólne Warunki Uczestnictwa Exim Tours.
 Wartość zaliczki obliczana jest od podstawowej wartości imprezy turystycznej co oznacza, że ostateczna wartość zaliczki 

zostanie powiększona o należną składkę z tytułu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, Turystycznego Funduszu Pomo-
cowego oraz o ewentualną wartość ubezpieczenia dodatkowego.

 

PAKIET GWARANCJI COVID 19 – TYLKO 119 PLN za os.!
Pakiet Gwarancji COVID-19 dla Infanta - GRATIS!
W trosce o zdrowie i bezpieczne podróże naszych Klientów dokonując rezerwacji właśnie teraz zyskujesz Gwarancję 
Covid-19, która obejmuje możliwość zmiany podróży na inny termin bez dodatkowych kosztów, dzięki czemu możesz być 
spokojny o swoje wakacje: 
 • gwarancja niezmienności ceny aż do dnia wylotu 
 • gwarancja bezkosztowej zmiany rezerwacji aż do 1 dnia przed wylotem



1.  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.  

2. Gwarancja zmiany rezerwacji aż do 1 dnia przed wylotem dotyczy ofert opartych o przeloty czarterowe. 
 W przypadku zachorowania na COVID-19 jednego z uczestników wyjazdu potwierdzonego dokumentem kierującym 

na izolację (do wglądu dla Exim Tours), rezerwacja obejmująca wszystkich uczestników wyjazdu będzie mogła być 
zmieniona na dowolny kierunek i termin po spełnieniu poniższych zasad:
a. zachorowanie zostanie zgłoszone bezzwłocznie
b. zmiana zostanie dokonana na inną ofertę opartą o lot czarterowy w przeciągu 14 dni od udokumentowania zacho-

rowania na COVID 19
c. Pakiet Gwarancji COVID-19 zostanie wykupiony nie później niż 3 dni od potwierdzenia rezerwacji przez wszystkich 

uczestników wyjazdu znajdujących się na rezerwacji
d. Pakiet Gwarancji COVID-19 zostanie wykupiony przez wszystkich uczestników wyjazdu znajdujących się na rezerwacji 

nie później niż w dniu potwierdzenia rezerwacji, gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 14 dni

Za w/w zmiany Exim Tours nie pobierze żadnej opłaty manipulacyjnej, a jedynie różnicę w cenie pomiędzy istniejącą 
rezerwacją. Wszelkiego rodzaju zmiany możliwe są jedynie za zgodą Exim Tours. Zmiana może być dokonana na ofertę 
według aktualnej ceny w systemie. Nowa rezerwacja nie może być tańsza od pierwotnej nie więcej niż 5%.
Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku ofert opartych o przeloty czarterowe. 
UWAGA! Koszt pakietu jest bezzwrotny.
 

GWARANCJA NIEZMIENNOSCI CENY – TYLKO 29 PLN za os.!
Gwarancja Niezmienności Ceny dla Infanta - GRATIS!
• gwarancja niezmienności ceny aż do dnia wylotu
1.  Dotyczy ofert opartych na lotach rejsowych oraz dojazdu własnego.
 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.  

DODATKOWE INFORMACJE 
1. Promocja trwa od 08.04.2021 do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania miejsc przeznaczonych do sprzedaży. 
2. Promocja obejmuje oferty z katalogu ofert Lato 2021 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 indywidualnie. 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) 


