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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wyjazd Termin Cena za osobę Suma

Słowenia
Wyc. Objazdowe Słowenia  Bielsko - Biała 30.09.2021

03.10.2021 730 PLN 1460 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 730.00 PLN (17.09.1991) Dorosły: 730.00 PLN (17.09.1991)
Podróż tam: Wyjazd z Bielsko Biała do Słowenia - Pomysł na weekend dnia 30.09.2021 godz. 14:55 - 06:15
Powrót: Wyjazd z Słowenia - Pomysł na weekend do Bielsko Biała dnia 02.10.2021 godz. 18:00 - 09:20
Wyżywienie: Śniadania + Obiadokolacje Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy

Country: 
 
Opis Wycieczki: 
Słowenia to jeden z mniejszych i jednocześnie najpiękniejszych państw w Europie. Zachwyca wieloma walorami przyrodniczymi i historycznymi. Odwiedzimy takie miasta jak: Piran - malownicze miasto na
wybrzeżu słoweńskim, przypadnie pasjonatom architektury w iście weneckim stylu czy jezioro Bled - z prawdziwą turystyczną perełką turkusowej tafli wody. Słowenia zapiera dech w piersiach! 
Dopłaty wymagane na miejscu: 
koszty programowe: 60€/os. (obejmujące opłatę lokalną i parkingową, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Rejs po jeziorze Bled, Rejs po morzu Adriatyckim w miejscowości Piran, wjazd kolejką na
punkt widokowy w Ljubljanie oraz usługę przewodnicką w Ljubljanie, podatki turystyczne, opłaty wjazdowe, opłaty klimatyczne w hotelach) - płatne obowiązkowo u pilota w autokarze; koszty nie podlegają
rozliczeniu 
Dostępne opcje zakwaterowania: 
Hotel **/*** w okolicach Ljubljany - jeden nocleg pokój 2 - osobowy pokój 3 - osobowy dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1 - osobowy (dopłata) * dokwaterowanie: osoby wybierając się pojedynczo,
które w momencie rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie 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. 
Dopłaty opcjonalne: 
Pakiet Komfort ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej - 3,5% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, 6,7%
wartości przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych 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 
Dodatkowe informacje: 
program jest programem ramowym – kolejność realizacji może ulec zmianie lub odwróceniu pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych program
obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz; zwiedzanie wewnątrz w indywidualnym zakresie w ramach czasu wolnego * dokwaterowanie (Warunki Uczestnictwa XVIII pkt. 3) Cena nie obejmuje
dodatkowych posiłków, napoi oraz wydatków własnych dokumenty: dowód osobisty lub paszport zaleca się wyrobienie karty EKUZ 
Przejazd Autokarem: 
Wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży OSKAR , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy oferty Premium .
Gwarantujemy 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 ULTRAPREMIUM oraz PREMIUM . 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 i
wymogi Biura Podróży OSKAR. Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem? 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 autokarów ULTRAPREMIUM 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 autokarach
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 w
fotelach* Połączenia antenowe 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. 
Program ramowy: 
Dzień Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię. Dzień Przyjazd do miejscowości Piran , która jest zdecydowanie klejnotem słoweńskiego wybrzeża Adriatyckiego. Ląd wychodzi tu
daleko w morze, tworząc charakterystyczny, wydłużony półwysep, dzięki temu stojąc na jego końcu

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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morze otacza nas z trzech stron. Wąskie uliczki, kolorowe kamienice, wpływy weneckie w architekturze miasta, śródziemnomorski klimat - tym właśnie odznacza się Piran. W trakcie spaceru zobaczymy
między innymi: Kamienicę Wenecjanka – arcydzieło gotyku weneckiego z przełomu XV i XVI wieku, Kościół i klasztor Franciszkanów, Kościół Matki Boskiej Śnieżnej, plac Tar�nijev, mury i bramy miejskie
. Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny i rejs po morzu Adriatyckim - podziwianie podwodnego świata ze statku i wypoczynek. Po zakończonym rejsie przejazd do Ljubljany . Popołudniowo-wieczorne
zwiedzanie słoweńskiej stolicy. Co ciekawe: Symbolem miasta jest smok. Znajduje się on na jego herbie, na pamiątkach, rzeźbach, obrazach czy studzienkach kanalizacyjnych. Z tego też powodu będzie
nam towarzyszył podczas spaceru z przewodnikiem, na którym zobaczymy między innymi: dumnie wznoszący się nad miastem zamek (z zewnątrz), do którego wjedziemy górską kolejką/windą. Dzięki
temu będziemy mieli możliwość podziwiać przepiękną panoramę miasta. Kolejka jeździ co 10 minut i na jej pokład w jednym momencie może wejść 30 osób. Wjazd/zjazd trwa około minuty. Co więcej
zobaczymy również: Kongresni Trg, Ratusz z Fontanną Trzech Rzek, Most Smoczy (Zmajski most) i Most Potrójny, Plac Preserena, Kolumnadę Plecznika, Katedrę św. Mikołaja, Most Szewski. Przejdziemy
również na Nowe Miasto, które zaprojektowane było w XIX wieku. Wypełnione jest zielenią i znajduje się tam: gmach parlamentu, uniwersytet, opera, biblioteka. Ta część miasta zaskakuje swoją
secesyjną zabudową. Po zakończonym zwiedzaniu i czasie wolnym przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Bled
, która jest niewątpliwie główną atrakcją Słowenii. Jezioro Bled (Blejsko jezero) jest to jedno z najcieplejszych jezior alpejskich, a na jego środku znajduje się jedyna wyspa ( Blejski Otok ) w kraju, na
którą popłyniemy niewielką łódką, by zobaczyć kościółek Wniebowzięcia NMP i podziwiać widoki na majestatyczne Alpy Julijskie i najwyższy szczyt Słowenii, Triglav . Miejscowość ta była w przeszłości
znana jako rezydencja królów Jugosławii, a także jako miejsce, w którym przywódca komunistyczny J.B. Tito przyjmował swych zagranicznych gości. Podczas czasu wolnego zdecydowanie warto wstąpić
do jednej z tamtejszych cukierni, by posmakować słynnych, lokalnych kremówek “kremšnita". Po zakończonym zwiedzaniu i czasie wolnym przejazd w stronę Polski. Dzień Przyjazd do Polski w godzinach
nocnych/wczesnoporannych. 
Cena obejmuje: 
przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, DVD, WC, barek) lub przejazd autokarem klasy ULTRAPREMIUM (powiększona przestrzeń między
siedzeniami, indywidualny system mul�medialny, klimatyzacja, DVD, WC, barek) zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/*** wyżywienie HB: 1 śniadanie i obiadokolacja ubezpieczenie Signal Iduna KL
15000 €, NNW 15000 zł, bagaż (utrata 1000 zł) opiekę pilota realizację programu w oparciu o system TOUR GUIDE 
Dostępne opcje wyżywienia: 
Śniadanie i obiadokolacja (w cenie) 
Pakiet 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
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 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 
Ubezpieczenie: 
Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ., 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 i
obejmuje 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 przy
ubezpieczeniu 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 UWAGA!! 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 zgłaszać
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
sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne, Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymi
dokumentami: Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna , dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna , dokument do pobrania:
Bezpieczne Rezerwacje Warunki 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. 
Karta 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 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 
Turystyczny 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 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 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 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 Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..
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