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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

DominikanaDominikana
Punta CanaPunta Cana Bahia Grand Principe Punta CanaBahia Grand Principe Punta Cana  WarszawaWarszawa 11.11.202111.11.2021

19.11.202119.11.2021 56915691   PLNPLN 1138211382   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 5691.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 5691.00 PLN (13.09.1991)   Dorosły: 5691.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 5691.00 PLN (13.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do Punta CanaPunta Cana dnia dnia 11.11.202111.11.2021  godz.  godz. 06:35 - 18:4506:35 - 18:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  Punta CanaPunta Cana  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 18.11.202118.11.2021  godz.  godz. 21:05 - 16:2521:05 - 16:25
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Punta CanaPunta Cana
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Junior Suite SuperiorJunior Suite Superior Odległość od plaży: Odległość od plaży: 782 m782 m

Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Hotel w tropikalnym stylu, usytuowany na rozległym, zielonym terenie przy piaszczystej plaży. Bogaty program animacyjny, muzyka na żywo, restauracje tematyczne. Stanowi część ogromnego kompleksuHotel w tropikalnym stylu, usytuowany na rozległym, zielonym terenie przy piaszczystej plaży. Bogaty program animacyjny, muzyka na żywo, restauracje tematyczne. Stanowi część ogromnego kompleksu
Gran Bahia Principe. Dobry stosunek jakości do ceny. Gran Bahia Principe. Dobry stosunek jakości do ceny. 
PołożeniePołożenie: : 
Przy szerokiej plaży z białym piaskiem, 10,5 km od klubu golfowego La Cana, 11 km od słodkowodnej laguny i 6,5 km od centrum miasta Punta Cana, ok. 20 km od lotniska.  Przy szerokiej plaży z białym piaskiem, 10,5 km od klubu golfowego La Cana, 11 km od słodkowodnej laguny i 6,5 km od centrum miasta Punta Cana, ok. 20 km od lotniska.  
WyposażenieWyposażenie: : 
Całodobowa recepcja, kantor, bezpłatne wifi w lobby, 6 restauracji: Orquidea (restauracja główna, kuchnia międzynarodowa), restauracja na plaży, restauracja przy basenie, El Pescador (kuchniaCałodobowa recepcja, kantor, bezpłatne wifi w lobby, 6 restauracji: Orquidea (restauracja główna, kuchnia międzynarodowa), restauracja na plaży, restauracja przy basenie, El Pescador (kuchnia
śródziemnomorska), Garden Grill (dania z grilla), Tex Mex Santa Fe (kuchnia meksykańska); bar przy basenie i bar na plaży. śródziemnomorska), Garden Grill (dania z grilla), Tex Mex Santa Fe (kuchnia meksykańska); bar przy basenie i bar na plaży. 
PokojePokoje: : 
Superior Junior Suite - przestronne, każdy z balkonem lub tarasem, wyposażenie: jedno łóżko typu king-size z baldachimem lub dwa pojedyncze, klimatyzacja, wentylator, sejf, minibar, led tv, częśćSuperior Junior Suite - przestronne, każdy z balkonem lub tarasem, wyposażenie: jedno łóżko typu king-size z baldachimem lub dwa pojedyncze, klimatyzacja, wentylator, sejf, minibar, led tv, część
wypoczynkowa z sofą, łazienka (wanna z hydromasażem, suszarka). Junior suite - pokój o nieco niższym standardzie.  wypoczynkowa z sofą, łazienka (wanna z hydromasażem, suszarka). Junior suite - pokój o nieco niższym standardzie.  
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive - śniadania, obiady, kolacje (bufety), 3 kolacje w wybranych restauracjach la carte, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe. All inclusive - śniadania, obiady, kolacje (bufety), 3 kolacje w wybranych restauracjach la carte, lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe. 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
2 baseny, whirlpool, tarasy słoneczne (bezpłatnie leżaki i parasole), centrum fitness, program animacyjny, nauka tańca, aerobik, siatkówka, rzutki, muzyka na żywo w lobby, karaoke, minigolf, piłka nożna,2 baseny, whirlpool, tarasy słoneczne (bezpłatnie leżaki i parasole), centrum fitness, program animacyjny, nauka tańca, aerobik, siatkówka, rzutki, muzyka na żywo w lobby, karaoke, minigolf, piłka nożna,
godzina dziennie korzystania z kortów, paddle surf, kajaków, katamaranu, snorkeling. Odpłatnie: nurkowanie, wędkowanie, centrum spa, wycieczki katamaranem, kasyno.   godzina dziennie korzystania z kortów, paddle surf, kajaków, katamaranu, snorkeling. Odpłatnie: nurkowanie, wędkowanie, centrum spa, wycieczki katamaranem, kasyno.   
Dla dzieciDla dzieci : : 
Klub dla dzieci, plac zabaw, brodzik, zjeżdżalnie wodne, menu dziecięce, wysokie krzeseka w restauracjach, opiekunka (dodatkowo płatna). Klub dla dzieci, plac zabaw, brodzik, zjeżdżalnie wodne, menu dziecięce, wysokie krzeseka w restauracjach, opiekunka (dodatkowo płatna). 
UwagiUwagi : : 
Oferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznieOferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie
potwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamypotwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy
możliwości edycji danych. Informujemy, że na niektórych trasach linii Air France może zdarzyć się dodatkowy postój samolotu na trasie powrotnej w Santo Domingo. W przypadku braku możliwościmożliwości edycji danych. Informujemy, że na niektórych trasach linii Air France może zdarzyć się dodatkowy postój samolotu na trasie powrotnej w Santo Domingo. W przypadku braku możliwości
rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. W przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmianyrezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. W przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany
zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Jeśli uczestnikzgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Jeśli uczestnik
wyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiada paszportu polskiego) - powinien nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert są skalkulowane dla klientów legitymujących sięwyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiada paszportu polskiego) - powinien nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert są skalkulowane dla klientów legitymujących się
polskimi paszportami. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdypolskimi paszportami. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy
klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Od obywateli polskich wjeżdżających na terytoriumklient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium
Dominikany nie wymaga się wizy wjazdowej; Należy posiadać paszport, którego termin ważności w dniu powrotu, nie jest krótszy niż 6 miesięc oraz okazać bilet powrotny i wystarczające środki finansoweDominikany nie wymaga się wizy wjazdowej; Należy posiadać paszport, którego termin ważności w dniu powrotu, nie jest krótszy niż 6 miesięc oraz okazać bilet powrotny i wystarczające środki finansowe
na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Przepisy celne nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu. Przy wjeździe na Dominikanę należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 15na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Przepisy celne nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu. Przy wjeździe na Dominikanę należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 15
USD).Posiadacz takiej karty może przebywać na terenie kraju 30 dni. UWAGA! Klienci podróżujący na Dominikanę ! Od 29.11.2020 OBOWIĄZKOWO wymagane jest wypełnienie formularza naUSD).Posiadacz takiej karty może przebywać na terenie kraju 30 dni. UWAGA! Klienci podróżujący na Dominikanę ! Od 29.11.2020 OBOWIĄZKOWO wymagane jest wypełnienie formularza na
stronie h�ps://e�cket.migracion.gob.do/ przy wylocie na Dominikanę i przy powrocie z Dominikany.   stronie h�ps://e�cket.migracion.gob.do/ przy wylocie na Dominikanę i przy powrocie z Dominikany.   
Bagaż rejestrowanyBagaż rejestrowany : : 
Z uwagi na różne taryfy przelotu dostępne w liniach lotniczych obsługujących połączenia z Polski na Dominikanę dopiero po założeniu wstępnej rezerwacji przelotu (na poprawne dane uczestników wyjazdu)Z uwagi na różne taryfy przelotu dostępne w liniach lotniczych obsługujących połączenia z Polski na Dominikanę dopiero po założeniu wstępnej rezerwacji przelotu (na poprawne dane uczestników wyjazdu)
jesteśmy w stanie zweryfikować czy bagaż rejestrowany zawarty jest w cenie danej taryfy czy też nie. W przypadku gdy bagażu nie będzie w cenie taryfy można go dokupić za dopłatą w wysokości 400jesteśmy w stanie zweryfikować czy bagaż rejestrowany zawarty jest w cenie danej taryfy czy też nie. W przypadku gdy bagażu nie będzie w cenie taryfy można go dokupić za dopłatą w wysokości 400
PLN/sztuka za lot w dwie strony. Limit wagowy takiego bagażu to 23 kg. PLN/sztuka za lot w dwie strony. Limit wagowy takiego bagażu to 23 kg. 
Cena zawieraCena zawiera ::

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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Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych,Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych,
VAT. VAT. 
Cena niezawieraCena niezawiera : : 
Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, opłaty za kartę turystyczną, bagażu rejestrowanego (w zależności od taryfyWycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, opłaty za kartę turystyczną, bagażu rejestrowanego (w zależności od taryfy
przelotu, weryfikacja po założeniu wstępnej rezerwacji). przelotu, weryfikacja po założeniu wstępnej rezerwacji). 
Aktualizacje COVID-19Aktualizacje COVID-19: : 
W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID 19 przy wylocie do Polski oraz przymusowej kwarantanny, hotele sieci Bahia Principe Hotels & Resorts oferują darmowy pobyt do 10 dni naW przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID 19 przy wylocie do Polski oraz przymusowej kwarantanny, hotele sieci Bahia Principe Hotels & Resorts oferują darmowy pobyt do 10 dni na
kwarantannie.Dodatkowo przy rezerwacjach dokonanych pomiędzy 26.04.2021 a 14.08.2021, hotele sieci Bahia Principe Hotels & Resorts oferują darmowy test antygenowy( dotyczy tylko klientów którzykwarantannie.Dodatkowo przy rezerwacjach dokonanych pomiędzy 26.04.2021 a 14.08.2021, hotele sieci Bahia Principe Hotels & Resorts oferują darmowy test antygenowy( dotyczy tylko klientów którzy
muszą przedstawić taki test ze względu na przepisy państwa do którego lecą). Oferta ważna jest dla rezerwacji z datą powrotu do dnia 31.10.2021 r (data może ulec zmianie jeśli przepisy w kraju powrotumuszą przedstawić taki test ze względu na przepisy państwa do którego lecą). Oferta ważna jest dla rezerwacji z datą powrotu do dnia 31.10.2021 r (data może ulec zmianie jeśli przepisy w kraju powrotu
również ulegną zmianie) Rezerwacji testu należy dokonać w recepcji hotelowej.Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzegarównież ulegną zmianie) Rezerwacji testu należy dokonać w recepcji hotelowej.Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z infrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju.sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z infrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju.
Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nieProsimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie
stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanegostanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego
kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ . kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ . 
Warunki wjazdu do krajuWarunki wjazdu do kraju: : 
Przed podróżą na Dominikanę obowiązuje wypełnienie elektronicznego formularza wjazdu/wyjazdu. Tu dostępny: h�ps://e�cket.migracion.gob.do Nie ma wymogu posiadania wyniku testów.    TRANZYTPrzed podróżą na Dominikanę obowiązuje wypełnienie elektronicznego formularza wjazdu/wyjazdu. Tu dostępny: h�ps://e�cket.migracion.gob.do Nie ma wymogu posiadania wyniku testów.    TRANZYT
PRZEZ NIEMCY Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i samolotem. Szybkie testy antygenowe mogą byćPRZEZ NIEMCY Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i samolotem. Szybkie testy antygenowe mogą być
wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec i muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%, swoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz.wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec i muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%, swoistość 97%. Wynik testu musi być w jęz.
niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Testów nie musząniemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Testów nie muszą
wykonywać dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie), osoby przewożące zawodowo ludzi lubwykonywać dzieci do 12 r. życia, osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie), osoby przewożące zawodowo ludzi lub
towar. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów.towar. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Tranzyt powinien odbywać się bezpośrednio, bez zbędnych postojów i noclegów.
Dopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej przy autostradzie.   KARTA LOKALIZACJI PODRÓżNEGO Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązane doDopuszczalne jest zatrzymanie się na stacji benzynowej przy autostradzie.   KARTA LOKALIZACJI PODRÓżNEGO Osoby podróżujące do Polski samolotem - przed dokonaniem odprawy - są obowiązane do
wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP). Od 17 lipca 2021 r. jest ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie wwypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP). Od 17 lipca 2021 r. jest ona dostępna w formie elektronicznej i zastępuje dotychczas stosowanaą wersję papierową. Jedynie w
przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją nadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywanyprzypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją nadal wypełnić w postaci papierowej - w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany
przez personel pokładowy. Karta znajduje się na stronie MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klpAktualne informacje na temat sytuacjiprzez personel pokładowy. Karta znajduje się na stronie MSZ: h�ps://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klpAktualne informacje na temat sytuacji
epidemiologicznej i restrykcji obowiązujących w kraju są dostępne na stronach: h�ps://www.msp.gob.do/ h�ps://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/epidemiologicznej i restrykcji obowiązujących w kraju są dostępne na stronach: h�ps://www.msp.gob.do/ h�ps://www.godominicanrepublic.com/newsroom/coronavirus/
h�p://dominikana.konsulat.gov.pl/blog/kategorie/aktualnosci/ Linie lotnicze nie zezwolą wejść na pokład samolotu pasażerom, którzy nie posiadają Cyprus Flight Pass.  KOMUNIKAT z 24 czerwca ws.h�p://dominikana.konsulat.gov.pl/blog/kategorie/aktualnosci/ Linie lotnicze nie zezwolą wejść na pokład samolotu pasażerom, którzy nie posiadają Cyprus Flight Pass.  KOMUNIKAT z 24 czerwca ws.
kwarantanny w Polsce W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.06. 2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski; W przypadku przybycia z państwkwarantanny w Polsce W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 24.06. 2021 obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski; W przypadku przybycia z państw
nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podróżni muszą odbyć obowiązkową 10 dniową kwarantannę, z którejnienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) podróżni muszą odbyć obowiązkową 10 dniową kwarantannę, z której
zwolnić może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 7. dnia po przylocie do Polski. Poza tym z kwarantanny zwolnienione są osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, którezwolnić może negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 7. dnia po przylocie do Polski. Poza tym z kwarantanny zwolnienione są osoby: a) w pełni zaszczepione, czyli takie, które
przyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadku szczepienia jednofazowego) minimum 14 dni wcześniej i mogą to potwierdzić zaświadczeniem. Szczepionkaprzyjęły drugą dawkę (w przypadku szczepienia dwufazowego) lub jedną dawkę (w przypadku szczepienia jednofazowego) minimum 14 dni wcześniej i mogą to potwierdzić zaświadczeniem. Szczepionka
musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej b) ozdrowieńcy, czyli ci, którzy w ostatnich 6 miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie) c) dzieci do 12.musi być dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej b) ozdrowieńcy, czyli ci, którzy w ostatnich 6 miesiącach byli poddani izolacji domowej lub szpitalnej (i mają zaświadczenie o tym fakcie) c) dzieci do 12.
roku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemuroku życia, podróżujące z osobami w pełni zaszczepionymi. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu
teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne. Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeniateleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne. Szczegóły: h�ps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
h�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.htmlh�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

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


