FIRST MINUTE

LATO 2021
ZOSTAŃ Z NAMI I ODKRYJ ŚWIAT NA NOWO!

PAKIET 21 NA LATO 21 tylko do 31.03.2021
 Multi Zmiana 21*,
 Płatność 21**,
 Rezygnacja 21***,
 Gwarancja Zmiany Terminu + 119 zł/os.,
 15% zaliczki,
 Ubezpieczenie Simple z opcją COVID-19,
 50% zniżki dla dziecka w wybranych hotelach,
 Dziecko za 299 PLN i 499 PLN na wybranych wycieczkach,
 Dla pierwszych 1100 dzieciaków bilet do ENERGYLANDII za
1 PLN.

*GWARANCJA MULTI ZMIANA (GMZ)
gwarantujemy prawo do nielimitowanych zmian rezerwacji do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
W tym okresie można zmienić:
* długość (za wyjątkiem skrócenia pobytu),
* kierunek,
* hotel,
* typ pokoju,
* lotnisko wylotowe.
Cena rezerwacji po zmianie nie może być tańsza o więcej niż 10% od wartości pierwotnej umowy z zachowaniem
tej samej ilości uczestników.
W przypadku zmiany na ofertę tańszą o więcej niż 10% od wartości pierwotnej umowy, różnica w cenie zostanie
wyrównana tak, aby nie przekraczała 10% ceny pierwotnej rezerwacji.
Zmiany dokonywane są na warunkach cenowych obowiązujących w dniu dokonania zmiany.
MULTI ZMIANA 21 dotyczy ofert LATO 2021 w ramach sezonu LATO 2021, nie obowiązuje w przypadku
imprez realizowanych przelotem rejsowym (nie czarterowym) i low costem oraz pakietów dynamicznych.
UWAGI:
 Gwarancja Bezkosztowej Zmiany Na Inny Termin (GBZNIT) - płatna dodatkowo 119 zł/os.
 Usługę GBZNIT można dodać wyłącznie dla wszystkich uczestników na rezerwacji.
 Uczestnik, który zostanie dodany do rezerwacji w późniejszym czasie zobowiązany jest wykupić
GBZNIT, jeśli pozostali uczestnicy zdecydowali się na zakup tej usługi.
 Uczestnik, który w późniejszym czasie zostanie dodany do rezerwacji, na której nie została wykupiona
usługa GBZNIT, nie może jej wykupić.
** PŁATNOŚĆ 21. Pełną należność za imprezę, z potrąceniem dokonanej przedpłaty, należy wpłacić na 21 dni
przed rozpoczęciem imprezy.
*** REZYGNACJA 21. W przypadku rezygnacji na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy obciążenie z tego tytułu
wyniesie tylko do 10%* ceny imprezy nawet jeżeli koszty faktyczne będą wyższe niż 10% (nie obowiązuje w
przypadku imprez realizowanych przelotem rejsowym (nie czarterowym) i low costem oraz pakietów
dynamicznych).

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin
tel. 608 122 492, 501 357 034, biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

