
rezerwacje do 31 grudnia 2013

www.rainbowtours.pl

 Gwarancja zwrotu kosztów - Ochrona na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w imprezie 

z przyczyn niezależnych od uczestnika. Koszt 3% ceny - do 31 grudnia 2013 gratis!

 Gwarancja najniższej ceny - Ceny w promocji będą najniższe, jeśli będzie inaczej zwrócimy 

różnicę. Gwarancja nie dotyczy ofert last minute. Obowiązuje do 31 grudnia 2013! 

 Gwarancja niezmiennej ceny - Nie obejmą Państwa ewentualne podwyżki cen, wynikające ze 

zmiany opłat lub kosztów paliw - w promocji do 31 grudnia 2013! 

 Gwarancja bezpłatnej zmiany terminu - Macie Państwo możliwość zmienić Wasz termin 

wyjazdu do miesiąca przed datą podaną na rezerwacji. Przy zmianie nie pobieramy opłat według 
warunków uczestnictwa i zachowujemy rabaty z pierwotnej rezerwacji. Jeśli wybierzecie Państwo 
termin droższy należy dopłacić różnicę wynikającą z wyliczenia ceny. Jeśli wybrany termin będzie 

tańszy w cenniku - zwrócimy Państwu różnicę. Do 31 grudnia 2013 gratis!
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Promocja dotyczy wszystkich imprez zawartych w katalogach RainbowTours LATO 2014.
Warunkiem udziału w promocji jest wpłata . Pozostałe kwoty płatne wg 20% zaliczki
Ogólnych Warunków Uczestnictwa, tj. najpóźniej 30 dni przed terminem wyjazdu.
Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Promocja może zostać wstrzymana lub 
zmniejszona na wszystkie lub niektóre terminy wylotów/wyjazdów albo imprezy. Promocji 
nie można łączyć z innymi promocjami ofertami last minute.
Powyżej podano maksymalne obowiązujące rabaty. Rabaty mogą różnić się dla 
poszczególnych kierunków lub hoteli. Informacja o aktualnych cenach w biurach podróży 
i na www.rainbowtours.pl
Rabat promocyjny przysługuje od całkowitej wartości wycieczki.
Gwarancja zwrotu kosztów - .gratis
Gwarancja niezmiennej ceny - .gratis
Gwarancja najniższej ceny - ceny w promocji będą najniższe, jeśli będzie inaczej 
zwrócimy różnicę! Gwarancja nie dotyczy ofert last minute.
Gwarancja bezpłatnej zmiany terminu - .gratis
Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych 
(od 11 osób) - w przypadku grup cena ustalana jest odrębnie i może być wyższa. 
Zamówień grupowych nie dotyczą również gwarancje: zwrotu kosztów, niezmiennej ceny, 
najniższej ceny i bezpłatnej zmiany terminu.
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WARUNKI PROMOCJI OBOWIĄZUJĄ DO 31 GRUDNIA
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