
Ważne informacje dotyczące obozów Lato 2018

zobacz kolonie i obozy których dotyczą poniższe informacje

Promocje za wczesną rezerwację:

do 30.12.2017

•  300 zł zniżki i największy wybór ofert i terminów!

• GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY! - W przypadku pojawienia się niższej ceny na 
dokładnie tę samą ofertę w tym samym terminie - zwracamy różnicę! Dotyczy również ofert
Last Minute.

• GWARANCJA STAŁEJ CENY - gratis!

• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – gratis!

• Zmiany gratis! Do 30 dni przed datą wyjazdu można wielokrotnie zmieniać swój wybór z 
zachowaniem prawa do promocji

do 31.01.2018

• 200 zł zniżki

• GWARANCJA STAŁEJ CENY - gratis!

• Dwie zmiany gratis! Do 30 dni przed datą wyjazdu można dwa razy zmieniać swój wybór z 
zachowaniem prawa do promocji

do 30.03.2018

• 100 zł zniżki

• Jedna zmiana gratis! Do 30 dni przed datą wyjazdu można zmieniać swój wybór z 
zachowaniem prawa do promocji

UWAGA ! Ilość miejsc na każdym ETAPIE promocji BE FIRST jest limitowana, co oznacza, że 
może zostać wyczerpana przed upływem wyznaczonej daty. W takim przypadku obowiązują 
warunki kolejnego etapu BE FIRST. Promocja Be First łączy się z promocją SKOT, 
RODZEŃSTWO i PRZYJACIELE

Dodatkowe rabaty

Przyjaciele:

• - 50 zł minimum 4 os

www.kolonieiobozy.net

http://www.kolonieiobozy.net/pl/producer/OKTBYD/7


• - 80 zł minimum 6 osób

• - 100 zł minimum 8 osób

Rabat przyznajemy każdemu z przyjaciół. Warunki: przyjaciele jadą na ten sam obóz, zapisują się 
na wyjazd tego samego dnia. Przy rezerwacji należy wpisać nazwiska przyjaciół.  Łączy się z 
Promocją BE FIRST i SKOT. Nie łączy się z innymi promocjami, w tym RODZEŃSTWO .

Rodzeństwo

• - 50 zł

Każde z rodzeństwa jadące z nami na dowolne obozy lub kolonie otrzymuje dodatkowe 50 zł 
rabatu! Promocja nie dotyczy kuzynostwa tj. rodzeństwa ciotecznego. Łączy się z Promocją BE 
FIRST i SKOT. Nie łączy się z innymi promocjami w tym PRZYJACIELE, Last Minute.

SKOT

• SKOT mały - 50 zł za drugi wyjazd z OK TOURS

• SKOT duży: - 100 zL za trzeci wyjazd z OK TOURS

• SUPER SKOT: za czwarty - 150 zL i kolejny wyjazd z OK TOURS

Łączy się z promocją BE FIRST, RODZEŃSTWO, PRZYJACIELE i innymi, w tym Last Minute

Ubezpieczenia
UBEZPIECZENIE KL i NNW - zawarte w cenie - POLISA AXA nr 112291

Na obozach zagranicznych polisa obejmuje:

• KL do kwoty 10 000 €/os.

• NNW do kwoty 2 000 €/os.

• Bagaż – do kwoty 200 €

ZWIĘKSZENIE SUM GWARANCYJNYCH - 50 zł

• KL do kwoty 30 000 €/os.

• NNW do kwoty 4 000 €/os.

• Bagaż do kwoty 400 €

www.kolonieiobozy.net



Zalecamy:

•  UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI - koszt ok. 3 %

Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie, całkowitej ceny imprezy; gwarantuje zwrot 100 % 
wpłaconych środków przy spełnieniu Warunków ubezpieczenia (deklarowane w dniu 
założenia rezerwacji).

•  DODATKOWE UBEZPIECZENIE PRZY CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH - AXA - 
koszt  80 zł

•  GWARANCJA STAŁEJ CENY - koszt 40 zł

Rezerwacji nie obejmują ewentualne podwyżki związane ze wzrostem cen paliw lub kursu 
walut.

Kontakt całodobowy: 56 652 12 58
Jest to telefon interwencyjny w ważnych sprawach; czynny tylko w sezonie. Pod tym numerem 
nie udzielamy informacji na temat oferty.

Grupy wiekowe
Wiek na wszystkich grupach rozpatrujemy rocznikowo. Wyjątek stanowią WAKACJE 18+ 
przeznaczone wyłącznie dla osób, które mają ukończone 18 lat w dniu wyjazdu.

W zależności od ilości zgłoszonych osób grupy wiekowe są realizowane oddzielnie lub łącznie.

Ważne telefony
Telefony bezpośrednie do wszystkich naszych KIEROWNIKÓW podane będą  na naszej stronie 
internetowej w zakładce WYJAZDÓWKI.

Bagaż w autokarze
Do autokaru można wziąć: 1 bagaż zasadniczy + bagaż podręczny. Bagaż zasadniczy nie może 
przekraczać wagi 20 kg, wyjątek: obóz i kurs w Londynie - 15 kg

Duże twarde walizki samolotowe w autokarach nie są akceptowane!

www.kolonieiobozy.net
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