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INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU: 

 

 

1. Połączenia antenowe realizowane są przy minimum 4 osobach i mogą być realizowane innymi 

środkami transportu: samochód osobowy, bus, pociąg, autokar rejsowy. 

2. Organizator na 48 godzin przed datą wyjazdu ma możliwość anulowania wyjazdu antenowego. 
W razie odwołania przejazdu antenowego wyjazd odbywa się z najbliższego potwierdzonego 

miasta. 

3. Organizator podaje na stronie internetowej, przy każdym wyjeździe, wstępny rozkład jazdy. 

Najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem, na stronie danego wyjazdu, pojawi się 

ostateczny i wiążący rozkład jazdy. Również Pasażerowie zostaną  powiadomieni (telefonicznie 

lub mailowo) o miejscu i godzinie wyjazdu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc wyjazdowych i godzin wyjazdu po 

wcześniejszym powiadomieniu Klienta.  
5. Prosimy o przybycie Klientów na miejsce zbiórki min. 15 min przed planowaną godziną 

odjazdu. 

6. Na trasie przejazdu autokarów przewidywane są postoje średnio co 4 godziny jazdy, a na trasach 

krótszych, w kraju co około 2 godziny. 

7. Miejsce w autokarze docelowym przydzielane jest przez Organizatora. O numerze miejsca 

informuje personel pokładowy na miejscu zbiórki. 

8. W czasie przejazdu możliwe są przesiadki i oczekiwania na współpasażerów. 
9. Pasażer winien mieć przy sobie ważny dokument umożliwiający przekraczanie granic - dowód 

osobisty lub paszport, a w krajach nienależących do UNI EUROPEJSKIEJ ważny Paszport 

(ważność paszportu nie krótsza niż 6 miesięcy). 

10. Biuro Podróży OBOZYNATOPIE nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokarów i 

transferów spowodowanych czynnikami niezależnymi od biura (warunki drogowe, 

atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki, itp.). 

11. Każdy Pasażer w ramach wykupionego przejazdu może przewieźć 1 szt. bagażu głównego o 

wadze 20 kg oraz 1 szt. bagażu podręcznego o wadze 10 kg. 
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