Soczyste Lato 2022
III etap
06.12.2021 - 10.01.2022
1. Jednokrotna bezkosztowa zmiana w rezerwacji aż do 21 dni przed wyjazdem/wylotem!
2. Jednokrotna bezkosztowa zmiana uczestnika aż do 10 dni przed wyjazdem/wylotem!
3. Tylko 300 zł zaliczki od osoby, dopłata do 29% do 28.02.2022, reszta na 30 dni przed
wyjazdem/wylotem!
4. Gwarancja Słonecznego Spokoju (rezygnacja do 28 dni przed wyjazdem/wylotem) w
promocyjnej cenie 39 zł/os.!
5. Promocja łączy się tylko z Rabatem dla Stałych Klientów 2%.
6. Rabat dla dziecka nawet do 499 zł na wybranych destynacjach!
7. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jedyne 25 zł/os.!
8. Ochrona ubezpieczeniowa od wyjścia do powrotu do domu!
9. Wybrane hotele z rabatem nawet do 299 zł!
1. Promocja trwa od 06.12.2021 do 10.01.2022, obejmuje wybrane oferty z terminem realizacji od
01.06.2022 - 30.10.2022 na kierunkach, którymi dysponuje Biuro Rego-Bis (wyłącznie wyjazdy
autokarowe oraz czarterowe). Potwierdzenie rezerwacji musi nastąpić do 12.01.2022.
2. Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie promocji.
3. Warunkiem udziału w promocji jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł od osoby (do 48h po założeniu
rezerwacji). Dopłata do 29% wartości rezerwacji musi nastąpić nie później niż do 28.02.2022,
a końcowa wpłata do 100% wartości do 30 dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
W przypadku nałożenia się terminu dopłaty z trwaniem procesu zmiany rezerwacji uczestnik ma
obowiązek dopłacić do istniejącej rezerwacji zgodnie z OWU.
4. Bezkosztowa zmiana w rezerwacji - daje możliwość jednokrotnej zmiany rezerwacji tj. destynacji
bądź hotelu bez ponoszenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej do 21 dni przed planowanym
wyjazdem/wylotem. Przy wyborze innej oferty będzie obowiązywała jej cena z dnia zakładania
rezerwacji (wyjazdy autokarowe oraz czarterowe).
5. Bezkosztowa zmiana uczestnika - daje możliwość jednokrotnej zmiany uczestnika aż do 10 dni przed
planowanym wyjazdem/wylotem. Przy wyborze innej oferty będzie obowiązywała jej cena z dnia
zakładania rezerwacji (wyjazdy autokarowe oraz czarterowe).
6. Dodatkowy rabat 2% dla Stałych Klientów, którzy co najmniej 1 raz korzystali z oferty Rego-Bis.
Warunkiem przyznania rabatu jest przedstawienie numeru rezerwacji bądź kopii umowy Imprezy,
której klient był uczestnikiem i zgłoszenie tego faktu natychmiastowo po założeniu rezerwacji
(maksymalnie do 7 dni od potwierdzenia rezerwacji). Rabat łączy się tylko z rabatem dla Stałych
Klientów.
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7. Rabat dla dziecka na wybranych destynacjach (Albania: Hotel Onufri, Hotel Mediterrane; Bułgaria:
Riva Park; Macedonia: Hotel Unique; Turcja: Lara Family Club, Hotel Delta Beach Resort) nawet do 499
zł zależny jest od danego hotelu, daty i miejsca wyjazdu/wylotu oraz wieku dziecka.
8. Gwarancja Słonecznego Spokoju w promocyjnej cenie 39 zł/os. Jest to dodatkowa usługa, która
pozwala klientowi na bezkosztową anulację rezerwacji do 28 dni przed wyjazdem/wylotem bez
podania przyczyny. Zwrot wpłaty dokonywany jest do 14 dni od daty zgłoszenia anulacji. Chęć
skorzystania z usługi można zgłosić do 7 dni od daty potwierdzenia rezerwacji.
9. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn nagłych,
określonych polisą UBEZPIECZYCIELA. Koszt ubezpieczenia w okresie promocyjnym wynosi 25 zł/os.
Odszkodowanie wypłacane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zgodnie z jego warunkami
ubezpieczenia. Koszty rezygnacji mogą zostać naliczone do 72h od potwierdzenia rezerwacji.
10. Uczestnik imprezy ubezpieczony jest przez Organizatora w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA.
Wszyscy klienci objęci są ochroną ubezpieczeniową KL na kwotę do 30.000 EUR poza granicą, NNW do
3.000 EUR na wypadek śmierci, ubezpieczenie bagażu podróżnego do 200 EUR. Ubezpieczenie zawiera
ryzyko następstw chorób przewlekłych i nowotworowych. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się od chwili opuszczenia przez
Ubezpieczonego miejsca zamieszkania na terenie RP lub kraju rezydencji w celu wyjazdu za granicę, a
kończy się z chwilą powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie RP lub kraju
rezydencji, nie dłużej jednak niż w przeciągu 24 godzin od momentu wyjścia z miejsca zamieszkania i
powrotu do miejsca zamieszkania. Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa przy powrocie do RP lub
kraju rezydencji zostaje wydłużona w przypadku awarii, opóźnienia środka transportu do 24h. Warunki
ubezpieczenia dostępne są w biurze organizatora i na stronie www.rego-bis.pl.
11. Rabat nawet do 299 zł na osobę przy rezerwacji w wybranych hotelach (Albania: Hotel Henry
Resort&SPA; Bułgaria: Hotel Sun City, Hotel Kavkaz Golden Dune; Chorwacja: Hotel Sirena;
Czarnogóra: Hotel Aria; Turcja: Lonicera Resort, Parkim Ayaz Hotel) zależny jest od danego hotelu
oraz daty i miejsca wyjazdu/wylotu.
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