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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

SłowacjaSłowacja
BratysławaBratysława 3 Stolice Południowe (Bratysława, Praga,3 Stolice Południowe (Bratysława, Praga,  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 23.09.202123.09.2021

26.09.202126.09.2021 939939   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko BiałaBielsko Biała  do do 3 stolice Południowe (Bratysła3 stolice Południowe (Bratysła dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 03:40 - 10:0003:40 - 10:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  3 stolice Południowe (Bratysła3 stolice Południowe (Bratysła  do do Bielsko BiałaBielsko Biała dnia dnia 25.09.202125.09.2021  godz.  godz. 19:00 - 01:2019:00 - 01:20
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania + ObiadokolacjeŚniadania + Obiadokolacje Hotel w mieście:Hotel w mieście:
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy osobne łóżkaPokój 2 osobowy osobne łóżka

CountryCountry : : 
  
Opis WycieczkiOpis Wycieczki : : 
Wycieczka objazdowa do najpiękniejszych stolic Europy Środkowej: Wycieczka objazdowa do najpiękniejszych stolic Europy Środkowej: Bratysławy, Pragi i WiedniaBratysławy, Pragi i Wiednia  . Początek naszej przygody rozpoczniemy w stolicy Słowacji. Spacer po urokliwych i pełnych tajemnic uliczkach . Początek naszej przygody rozpoczniemy w stolicy Słowacji. Spacer po urokliwych i pełnych tajemnic uliczkach
sprawi, że na długo zapadną Wam te stolice w pamięci, a rejs po Wełtawie uwieńczy przepiękną podróż. Wycieczka Objazdowa po stolicach Europy Środkowej to idealny pomysł na spędzenie aktywniesprawi, że na długo zapadną Wam te stolice w pamięci, a rejs po Wełtawie uwieńczy przepiękną podróż. Wycieczka Objazdowa po stolicach Europy Środkowej to idealny pomysł na spędzenie aktywnie
swojego czasu oraz poznanie historii dynas�i Habsburgów. swojego czasu oraz poznanie historii dynas�i Habsburgów. 
Dopłaty wymagane na miejscuDopłaty wymagane na miejscu: : 
koszty programowe:koszty programowe: 55 €/os 55 €/os  obejmują: rejs statkiem po Wełtawie, realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE, opiekę pilotażową, usługę przewodnicką, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, obejmują: rejs statkiem po Wełtawie, realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE, opiekę pilotażową, usługę przewodnicką, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe,
opłaty klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu opłaty klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają rozliczeniu 
Dostępne opcje zakwaterowaniaDostępne opcje zakwaterowania : : 
pokój 2 - osobowypokój 2 - osobowy   pokój 3 - osobowypokój 3 - osobowy   dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1 osobowy (dopłata)dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1 osobowy (dopłata)   * dokwaterowanie* dokwaterowanie  : osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonują : osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonują
dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowane z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcjidopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowane z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji
dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do anulacji rezerwacji. dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do anulacji rezerwacji. 
Dopłaty opcjonalneDopłaty opcjonalne: : 
Pakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000Pakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000
PLN PLN 
Przejazd AutokaremPrzejazd Autokarem : : 
Wszystkie wyjazdy organizowane przez Wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży OSKARBiuro Podróży OSKAR  , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty  , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty PremiumPremium  . .
Gwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2020, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, najwyższej klasy fotelami oraz bezpłatnym dostępem do sieci WiFi na terenie Polski WGwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2020, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami, najwyższej klasy fotelami oraz bezpłatnym dostępem do sieci WiFi na terenie Polski W
przypadku dużej dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii przypadku dużej dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii ULTRAPREMIUMULTRAPREMIUM oraz  oraz PREMIUMPREMIUM . W przypadku spiętrzenia . W przypadku spiętrzenia
sprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi d naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników. Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy isprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi d naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników. Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy i
wymogi Biura Podróży OSKAR. wymogi Biura Podróży OSKAR. Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem?  Posiadają najwyższej klasy komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele Posiadają najwyższej klasy komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele
wyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki a drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektóre z autokarówwyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki a drobne przedmioty oraz regulowane podnóżki pod stopy (niektóre z autokarów  ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM posiadają podnóżki typu szezlong) posiadają podnóżki typu szezlong)
Największa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarachNajwiększa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarach
ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM klienci mogą korzystać z indywidualnego, mul�medialnego systemu rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Dostęp do sieci WiFI na terenie Polski, gniazdek 230V i USB wklienci mogą korzystać z indywidualnego, mul�medialnego systemu rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Dostęp do sieci WiFI na terenie Polski, gniazdek 230V i USB w
fotelach* fotelach* Połączenia antenowePołączenia antenowe  Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, które nie znajdują się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób. Wszystkie wyjazdy realizowane z miast, które nie znajdują się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób.
Uruchomienie połączenia antenowego zostanie potwierdzone na 4 dni przed dniem wyjazdu. Uruchomienie połączenia antenowego zostanie potwierdzone na 4 dni przed dniem wyjazdu. 
Program ramowyProgram ramowy : : 
Dzień Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd przez Czechy, Słowację. (Trasa od granicy ok. 280 km) Dzień Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów. Przejazd przez Czechy, Słowację. (Trasa od granicy ok. 280 km) Dzień Przyjazd do Dzień Przyjazd do BratysławyBratysławy w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie
rozpocznie się od spojrzenia na stolicę Słowacji z perspektywy zamku położonego na wzgórzu. Z jego murów rozciąga się piękny widok na całe miasto i okolicę, również tę, która położona jest porozpocznie się od spojrzenia na stolicę Słowacji z perspektywy zamku położonego na wzgórzu. Z jego murów rozciąga się piękny widok na całe miasto i okolicę, również tę, która położona jest po
austriackiej stronie granicy. Tutaj, po raz pierwszy, będzie możliwość podziwiania austriackiej stronie granicy. Tutaj, po raz pierwszy, będzie możliwość podziwiania DunajuDunaju - naturalnego, wspólnego mianownika wszystkich odwiedzanych przez nas stolic. Następnie spacer urokliwymi - naturalnego, wspólnego mianownika wszystkich odwiedzanych przez nas stolic. Następnie spacer urokliwymi
uliczkami niezwykle kameralnej, miejscowej starówki. To okazja, by zapoznać się z bogatą historią uliczkami niezwykle kameralnej, miejscowej starówki. To okazja, by zapoznać się z bogatą historią Pressburga Pressburga (historyczna nazwa miasta) i zobaczyć (historyczna nazwa miasta) i zobaczyć katedrę św. Marcinakatedrę św. Marcina , która była miejscem koronacji , która była miejscem koronacji
wielu królów węgierskich. Przejście w stronę wielu królów węgierskich. Przejście w stronę Starego RatuszaStarego Ratusza usytuowanego na  usytuowanego na Hlavnem Names�eHlavnem Names�e , czyli głównym placu miasta. Po drodze, zachwycając się pięknem Bratysławy, miniemy jeden z , czyli głównym placu miasta. Po drodze, zachwycając się pięknem Bratysławy, miniemy jeden z
symboli miasta - symboli miasta - Wieżę MichalskąWieżę Michalską . Spacer zakończony zostanie pod eklektycznym  . Spacer zakończony zostanie pod eklektycznym gmachem Słowackiego Teatru Narodowegogmachem Słowackiego Teatru Narodowego . W czasie wolnym, będzie możliwość zakupu pamiątek czy spróbowania . W czasie wolnym, będzie możliwość zakupu pamiątek czy spróbowania
pysznych, miejscowych lodów. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. pysznych, miejscowych lodów. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Śniadanie. Przejazd do Dzień Śniadanie. Przejazd do WiedniaWiednia (trasa ok. 200 km). W towarzystwie przewodnika, autokarem przejedziemy powoli (trasa ok. 200 km). W towarzystwie przewodnika, autokarem przejedziemy powoli
staromiejską obwodnicą zwaną “Ringiem". Zobaczymy gmach dawnego staromiejską obwodnicą zwaną “Ringiem". Zobaczymy gmach dawnego Ministerstwa Wojny, budynek Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlament Ministerstwa Wojny, budynek Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlament ze stojącym przed nim ze stojącym przed nim posągiem Pallas Ateny, Ratusz, Teatrposągiem Pallas Ateny, Ratusz, Teatr
Zamkowy, Operę i KościółZamkowy, Operę i Kościół

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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WotywnyWotywny . Następnie zapoznamy się z niezwykła twórczością Friedensreicha Hundertwassera. Podziwiając zaprojektowany przez niego dom dowiemy się, jakie idee próbował wnieść do światowej . Następnie zapoznamy się z niezwykła twórczością Friedensreicha Hundertwassera. Podziwiając zaprojektowany przez niego dom dowiemy się, jakie idee próbował wnieść do światowej
architektury. W pasażu jego imienia będziemy mieli czas na zakup pamiątek, czy wypicie kawy przy oryginalnym barowym blacie, środkiem którego płynie strumyczek. Przejeżdżając ulicami Wiednia,architektury. W pasażu jego imienia będziemy mieli czas na zakup pamiątek, czy wypicie kawy przy oryginalnym barowym blacie, środkiem którego płynie strumyczek. Przejeżdżając ulicami Wiednia,
znajdziemy się w jego trzeciej dzielnicy, gdzie będziemy mogli podziwiać znajdziemy się w jego trzeciej dzielnicy, gdzie będziemy mogli podziwiać Belvedere Belvedere - wspaniałą, barokową rezydencję wielkiego wodza przełomu XVII i XVIII wieku - Eugeniusza Sabaudzkiego. Kolejnym- wspaniałą, barokową rezydencję wielkiego wodza przełomu XVII i XVIII wieku - Eugeniusza Sabaudzkiego. Kolejnym
etapem zwiedzania dawnej stolicy C.K Monarchii (gdzie na każdym kroku czuje się specyficzny klimat tamtych pięknych czasów) będzie spacer, w trakcie którego zajrzymy do etapem zwiedzania dawnej stolicy C.K Monarchii (gdzie na każdym kroku czuje się specyficzny klimat tamtych pięknych czasów) będzie spacer, w trakcie którego zajrzymy do Kościoła Augus�anów Kościoła Augus�anów --
bardzo ważnej dla rodu Habsburgów świątyni. Zobaczymy bardzo ważnej dla rodu Habsburgów świątyni. Zobaczymy Plac BohaterówPlac Bohaterów z ogromnymi pomnikami słynnych wodzów: Eugeniusza Sabaudzkiego i arcyksięcia Karola I Habsburga. Później przejdziemy z ogromnymi pomnikami słynnych wodzów: Eugeniusza Sabaudzkiego i arcyksięcia Karola I Habsburga. Później przejdziemy
dziedzińcami dziedzińcami Zamku Ho�urgZamku Ho�urg  , żeby po wyjściu monumentalną  , żeby po wyjściu monumentalną Bramą św. MichałaBramą św. Michała znaleźć się przy  znaleźć się przy KohlmarktKohlmarkt – reprezentacyjnej ulicy miasta. To właśnie tutaj swoją siedzibę ma znana z doskonałych – reprezentacyjnej ulicy miasta. To właśnie tutaj swoją siedzibę ma znana z doskonałych
wypieków i niespotykanie pysznej kawy cukiernia Demel. Przechodząc obok witryn ekskluzywnych bu�ków, należących do najbardziej znanych kreatorów mody światowej, skręcimy z ulicy na wypieków i niespotykanie pysznej kawy cukiernia Demel. Przechodząc obok witryn ekskluzywnych bu�ków, należących do najbardziej znanych kreatorów mody światowej, skręcimy z ulicy na PlacPlac
GrabenGraben , gdzie urzeknie nas  , gdzie urzeknie nas Kolumna św. TrójcyKolumna św. Trójcy  – wyjątkowo piękna kolumna morowa. Będziemy również podziwiać potężną,  – wyjątkowo piękna kolumna morowa. Będziemy również podziwiać potężną, gotycką katedrę św. Szczepana - Stephansdomgotycką katedrę św. Szczepana - Stephansdom , zwieńczoną dachem , zwieńczoną dachem
składającym się z 230 tysięcy glazurowanych dachówek! Na chwilę wejdziemy do środka, żeby następnie udać się do typowej wiedeńskiej restauracji i obiadokolacją zakończyć wyprawę. W drogęskładającym się z 230 tysięcy glazurowanych dachówek! Na chwilę wejdziemy do środka, żeby następnie udać się do typowej wiedeńskiej restauracji i obiadokolacją zakończyć wyprawę. W drogę
powrotną do Polski wyruszymy wczesnym wieczorem. (Trasa do granicy ok. 320 km) powrotną do Polski wyruszymy wczesnym wieczorem. (Trasa do granicy ok. 320 km) Dzień Przyjazd do Dzień Przyjazd do PragiPragi  , zwiedzania miasta z przewodnikiem. W programie zwiedzania między innymi:  , zwiedzania miasta z przewodnikiem. W programie zwiedzania między innymi: Stare Miasto,Stare Miasto,
Nowe Miasto i dzielnica JosefovNowe Miasto i dzielnica Josefov  . Po spacerze godzinny  . Po spacerze godzinny rejs po Wełtawierejs po Wełtawie okraszony komentarzem przewodnika, dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć Pragę z innej perspektywy. Wyjazd w drogę okraszony komentarzem przewodnika, dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć Pragę z innej perspektywy. Wyjazd w drogę
powrotną do Polski. powrotną do Polski. Dzień Przyjazd do Polski centralnej w godzinach porannych (granica ok. godz. 01:30). Przejazd do poszczególnych miast. Dzień Przyjazd do Polski centralnej w godzinach porannych (granica ok. godz. 01:30). Przejazd do poszczególnych miast. 
Cena obejmujeCena obejmuje: : 
przejazd autokarem klasy przejazd autokarem klasy PREMIUM PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między(powiększona przestrzeń między
siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie: siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach 2 noclegi w hotelach wyżywienie HB: wyżywienie HB: 2 śniadania i 3 obiadokolacje 2 śniadania i 3 obiadokolacje ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €,ubezpieczenie Signal Iduna KL 15000 €,
NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) 
Dostępne opcje wyżywieniaDostępne opcje wyżywienia : : 
śniadania i obiadokolacje serwowane (w cenie), napoje dodatkowo płatne śniadania i obiadokolacje serwowane (w cenie), napoje dodatkowo płatne 
Pakiet KomfortPakiet Komfort: : 
Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort.Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort. Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os gwarancja wyboru miejsca w
autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe orazautokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz
Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x sok) torba materiałowa z logo 
UbezpieczenieUbezpieczenie: : 
Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.ASignal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ., na podstawie podpisanej umowy ., na podstawie podpisanej umowy
ubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych iubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i
obejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowoobejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowo
istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przyistnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przy
ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od choróbubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych - 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od chorób
przewlekłych i nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 przewlekłych i nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 UWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka ubezpieczeniaUWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka ubezpieczenia
odprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszaćodprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszać
bezpośrednio do Ubezpieczyciela.bezpośrednio do Ubezpieczyciela. ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL 25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące
sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymisportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymi
dokumentami: dokumentami: Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal IdunaWarunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna  , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże  , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal IdunaWarunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna  , dokument do pobrania: , dokument do pobrania:
Bezpieczne Rezerwacje Bezpieczne Rezerwacje Warunki Ubezpieczenia NNW na terenie PolskiWarunki Ubezpieczenia NNW na terenie Polski  , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A.  , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A. 
Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny : : 
Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowychJeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od podstawowych cen katalogowych
3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 
Turystyczny Fundusz GwarancyjnyTurystyczny Fundusz Gwarancyjny : : 
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiązany jest doW związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyski zobowiązany jest do
zapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowejzapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowej
rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu dorezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do
kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystycznykraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


