
INFORMACJE	WYJAZDOWE	
	

Miejsca	zbiórek	zgodne	z	zawartą	umową	lub	po	potwierdzonych	
przez	biuro	zamianach!		

	
PILOCI:		
	
Marcin	Kwiat	+48	730	988	641 	Warszawa	–	Łódź	–	Częstochowa	-	Katowice	
	
Łukasz	Leksowski	 +48	664	133	331 		Gdańsk-	Bydgoszcz-	Poznań  	
	
Telefon	czynny	w	dniu	wyjazdu	25.12.2017	od	godziny	16:00	
	
	
Dojazd	własny:	
	
Zakwaterowanie	od	26.12.2017	od	godziny	17:00	
	
	
Rezydent	na	miejscu	odpowiedzialny	za	kwaterunek	dojazdu	własnego	oraz	zbieranie	
opłat.		
tel.	+48	533	747	894	
	
Adres	: Zona Marilleva 1400, 91, 38020 Marilleva 1400 TN, Włochy	
	
	
MIEJSCA	I	GODZINY	ZBIÓREK		
Autokar	1	
	
Warszawa:	
 Dworzec PKS Warszawa Zachodnia st. 
14/15	

Dzień:											25.12.2017	
Godzina:							22:00	

Łódź:	  
Stacja PKS Łódź Kaliska, 	
	

Dzień:											26.12.2017	
Godzina:							00:25		

Częstochowa:	
Restauracja McDonald's ul. aleja Wojska 
Polskiego 263	
	

Dzień:											26.12.2017	
Godzina:							2:10	
	

Katowice:	
 Dworzec PKS Katowice, ul. Piotra Skarg	
	

Dzień:												26.12.2017	
Godzina:							3:30	

	
	
Autokar	2	



	
	

Prosimy	o	przeczytanie	całości	�	
	

Pilot/rezydent	będzie	zbierał	:	
	

• Kaucję	za	apartament	zwracana	ostatniego	dnia:				15	euro	od	osoby	
• Opłata	dewizowa,	taxa	klimatyczna	:		 	 						20	euro	od	osoby	
• Kaucja	za	skipass:	 								5	euro	od	osoby	
• Opłaty	za	wcześniejsze	rozszerzenie	skipassu:									60	euro	od	osoby	

																	(Jeśli	ktoś	jest	jeszcze	zainteresowany	info	zwrotne	w	mailu)	
	
	
	
	
Opcjonalnie	płatne	na	miejscu	pierwszego	dnia:	

• Jednodaniowe	obiadokolacje	godziny	17-19:																			40						euro		
• Poszewki	+	ręczniki	 	 	 	 	 	 																10-20	euro	

	
Szkolenia	ski/snb:		

• Dzieci	4	h	dydaktyczne	x	5	dni	+	opieka	po	szkoleniach:	200	euro	
• Dzieci	4	h	dydaktyczne	x	5	dni:																																																120	euro	
• Osoby	powyżej	16	lat	2h	x	5	dni:																																													60	euro	

	
	
Poziomy	:początkujący,	średniozaawansowany,	zaawansowany	RACE(tyczki)	
Zajęcia	grupowe	odbędą	się	w	2	wymiennych	wariantach:	

! w	grupach	6-8	osobowych	po	2h	dziennie	przez	cały	czas	trwania	wyjazdu	(5	x	2h)	(jeśli	będzie	się	dało	
utworzyć	grupę	na	podobnym	poziomie).	

ALBO	
! w	grupach	3-4	osobowych	po	1h	dziennie	przez	cały	czas	trwania	wyjazdu	(5	x	1h)	(jeśli	poziom	dużej	

grupy	miałby	być	bardzo	zróżnicowany,	co	spowodowałoby	nieefektywność	zajęć).	
O	najbardziej	efektywnym	wariancie	decyduje	instruktor	na	podstawie	faktycznego	zróżnicowania	
poziomów	biorących	udział	w	szkoleniu.	
	

Gdańsk	:		
	
Dworzec	PKS,	ul.	3-Maja	12,	Stanowisko	
nr.	11	
	

Dzień:											25.12.2017	
	
Godzina:							18:00	

Bydgoszcz:		
	
Parking	przed	halą	sportową	Chemika		
ul.Glinki	79	
	

Dzień:											25.12.2017	
	
Godzina:						20:20			

Poznań:	
	
Stacja	paliw	SHELL	ul.28	czerwca	1956r.	
416	
	

Dzień:											25.12.2017	
	
Godzina:							22:00	



	
Impreza	Sylwestrowa:	
(Płatność	i	info	pierwszego	dnia	na	miejscu)	

• Miejsce	przy	stoliku	w	restauracji	Dai	Angioi:	bar	sałatkowy,	
serwowane	gorące	dania	kuchni	włoskiej,	szampan,	alkohol,	impreza	
sylwestrowa																																																																																120	euro		

• Bar	sałatkowy,	włoskie	przekąski,	szampan,	impreza				30		euro		
• Wejście	na	imprezę	sylwestrową																																										10	euro	
• Wszyscy	wspólnie	witamy	Nowy	Rok	na	zewnątrz	(Fajerwerki,	
Muzyka)	

	
	
		
	
	
PRZYDATNE	INFORMACJE:	
	
	
1. Na	miejsca	zbiórek	stawiamy	się	punktualnie.	
2. Przestrzegamy	limitów	bagażowych.	
3. Poszewki	na	pościel	oraz	ręczniki	są	dodatkowo	płatne	(10-20	euro	
płatne	na	miejscu),	można	zabrać	swoje	z	domu.	

4. Apartamenty	posiadają	aneksy	kuchenne	w	których	można	
przygotowywać	posiłki.	Znajdziemy	tam	talerze,	garnki,	sztućce,	
lodówkę	itp.	brak	czajników	

5. Nie	zabieramy	ze	sobą	oddzielnej	torby	z	jedzeniem	(dodatkowo	
płatny	bagaż),	tylko	trochę	niezbędnego	prowiantu,	na	miejscu	są	
sklepy	a	ceny	nie	są	wcale	wygórowane.	Nie	dotyczy	dojazd	własny.	

6. W	apartamentach	nie	ma	papieru	toaletowego,	płynu	do	mycia	
naczyń,	gąbeczek	do	zmywania,	-	należy	zabrać	swoje.	

7. Niektóre	apartamenty	posiadają	zmywarkę,	można	wziąć	ze	sobą	
trochę	kostek	aby	nie	stać	na	zmywaku	☺	

8. Również	czasem	trafiają	się	ekspresy	do	kawy	więc	można	zabrać	ze	
sobą	filtry	papierowe	i	kawę	sypaną.	

9. W	miejscowości	jest	bankomat	–	ale	czasami	jak	wszyscy	zaczną	
wypłacać	to	brakuje	w	nim	kasy.	

10. Internet	bezpłatny	w	restauracji	Dai	Angioi	lub	dodatkowo	
płatny	w	recepcji.	

11. Należy	przez	cały	czas	mieć	przy	sobie	numer	polisy	
ubezpieczeniowej	oraz	numer	telefonu	PZU	Help	Line.	



	
	

12. Osoby	które	często	coś	gubią	niech	zrobią	zdjęcie	skipassu	na	
tej	podstawie	można	wyrobić	duplikat.	

13. Osoby	pod	wpływem	alkoholu	nie	mają	możliwości	korzystania	
z	toalety	w	autokarze.		

 

TRANSPORT   

 
LIMIT BAGAŻU 
Uwaga!!! Ze względu na zasady bezpieczeństwa i przepisy drogowe 
oraz ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych 
obowiązują następujące ograniczenia bagażowe. Jedna sztuka bagażu o 
wymiarach nie przekraczających: 160 cm łącznej miary. Maksymalna 
waga bagażu 21 kg + bagaż podręczny 5 kg + oraz 1 para nart lub 1 
snowboard 
 
ZWIĘKSZ BAGAŻ ZA 0 ZŁ do 23 kg i powiększ wymiar torby do 185 
cm łącznej miary. 
Fani ABC-Holiday.pl na Facebook mają zwiększony limit bagażu do 23 
kg, a bagaż nie może przekraczać 185 cm łącznej miary (wysokość, 
szerokość, długość) oraz 1 para nart lub 1 snowboard + bagaż 
podręczny 5 kg. 

 
BAGAŻ PODRĘCZNY 
1 sztuka maksymalnie 5 kg (mały plecak), nie będą zabierane 
dodatkowe kartony z jedzeniem siatki z zakupami itd. Zabrania się 



wkładania szklanych butelek na górną półkę ze względów 
bezpieczeństwa. 

 
NADBAGAŻ 
Opłata 20 zł za każdy dodatkowy kg oraz 2 zł za każdy centymetr ponad 
miarę ( bagaż ponadwymiarowy zostanie zabrany jedynie jeśli będzie 
miejsce w lukach bagażowych). 

 
DODATKOWY BAGAŻ 
dodatkowy lub ponadwymiarowy bagaż zostanie przewieziony jedynie w 
przypadku wolnego miejsca w lukach bagażowych za dopłatą 75 
zł/sztuka przy wcześniejszym zgłoszeniu w biurze podróży i opłacie na 
konto lub 100PLN/sztuka przed autokarem u pilota. 

 
MIEJSCA ZBIÓREK + LIMITY BAGAŻOWE 
Godziny odjazdu są orientacyjne mogą ulec zmianie o +- 3 godziny ze 
względu na warunki atmosferyczne oraz inne przyczyny techniczne. 
Ostateczna godzina wyjazdu podane są na stronie internetowej na 48 h 
przed wyjazdem. Obowiązkiem klienta jest sprawdzić godzinę wyjazdu 
na stronie internetowej. 
  
Informację o ewentualnych opóźnieniach w dniu wyjazdu są podawane 
na wydarzeniu na facebook  lub poprzez serwis sms oraz można 
uzyskać u pilotów. 
 
 
 
Dodatkowe informacje: 
 
PODRÓŻ AUTOKAREM 
Miejsca w autokarze zajmujemy wg kolejności zgłoszenia się na zbiórkę 
po nadaniu bagażu. Istnieje możliwość rezerwacji konkretnego miejsca w 
kwocie 50 zł osoba. Uwaga -wracamy na tych samych miejscach, na 
których jechaliśmy. Podczas podróży autokarem oraz podczas 
przebywania w autokarze obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i 
palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek. W przypadku nie 
stosowania się do powyższych zakazów przez klienta, organizatorowi 
przysługuje prawo do przerwania podróży i wysadzenia klienta z 
autokaru. W takiej sytuacji organizator jest zwolniony ze zwrotu 
finansowego za nie odbytą podróż. Uczestnicy wyjazdu ponoszą pełną 
odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w 
autokarze. Kary pieniężne będą egzekwowane natychmiast po 
zaistnieniu szkody. 



  
 

 
PRZEBIEG PODRÓŻY 
Autokar zatrzymuje się na przerwy co 4 godziny na około 15 do 30 
minut. Wszyscy klienci podczas podróży muszą mieć zapięte pasy 
bezpieczeństwa. 
  
Kaucja - zbierane w autokarze. Kaucja jest pobierana przez ośrodek na 
wypadek zniszczeń w apartamencie i jest zwracana przy zdawaniu 
kluczy w dniu wyjazdu. 

 
KIEROWCY 
Każdy z naszych autokarów prowadzony jest przez wymaganą 
przepisami liczbę kierowców, tak aby Państwa podróż przebiegała 
sprawnie i bezpiecznie. Nasi kierowcy odbywają regularne badania 
zdrowotne oraz kompetencyjne. 
  

 
 
UKŁAD FOTELI W AUTOKARZE 
Fotele w naszych autokarach są niezwykle wygodne i funkcjonalne. 
Każdy fotel wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, lampkę do 
czytania, nawiew, rozkładany stolik do posiłków. 

 
 
 
DOKUMENTY 
Granice można przekraczać na podstawie dowodu osobistego lub 
paszportu. Prosimy o trzymanie dowodów osobistych lub paszportów 
przy sobie podczas trwania podróży autokarem. 

 
ZAKAZ PALENIA 
Podczas wyjazdu obowiązuje zakaz palenia zarówno w Autokarach i w 
Rezydencjach. 
 
 
 
 
 
 
 
 



UBEZPIECZENIE 
 
 

CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY 
tel. +48 22 566 55 44 

  
Uczestnicy wyjazdu objęci są ubezpieczeniem w PZU SA. Dla Państwa 
bezpieczeństwa czuwa CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY TEL. 
+48 22 566 55 44, HELP LINE 24 HOURS 
 
STANDARD - PZU WOJAŻER - 79 zł obowiązkowe - obejmuje 
amatorskie uprawianie narciarstwa. 
POLISA NUMER - TPP NR 1015691336 
  
KL - 40000 zł – Koszty leczenia 
NNW – 10000 zł - Następstwa nieszczęśliwych wypadków 
Polisa generalna obejmująca wszystkich klientów ABC-Holiday 
obowiązkowa - 79 zł doliczane automatycznie do umowy 
 
STANDARD PLUS – PZU – WOJAŻER - 109 zł - Sport wysokiego 
ryzyka 
POLISA NUMER - TPP NR 1015701241 
  
KL - 120.000 zł – Koszty leczenia 
NNW – 20.000 zł - Następstwa nieszczęśliwych wypadków 
OC – 200.000 zł – odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



POZDRAWIAMY WinterEvent, ABC-holiday.pl & Rossignol-Outlet.pl 
TEAM!!! 

 
 

 
 
 
 


