
WARUNKI PROMOCJI OBOWIĄZUJĄCE DO 17.12!

BONUS
(DO WYCZERPANIA PULI MIEJSC)

KIERUNKI
REALIZOWANE

DREAMLINEREM

GAMBIA, KENIA,
SRI LANKA

NOCLEG W HOTELU
RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL *****

+ ŚNIADANIE
+

NOCLEG W HOTELU
ARCHE HOTEL KRAKOWSKA ****

+ ŚNIADANIE + TRANSFER
+ +

PARKING – WERSJA PREMIUM +

PARKING – WERSJA STANDARD + +

BON NA LATO 2019 – 500 ZŁ/REZERWACJA +

BON NA LATO 2019 – 400 ZŁ/REZERWACJA + +



W PROMOCJI „EGZOTYCZNE LAST MINUTE Z BONUSEM”
MOŻNA WYBRAĆ JEDNĄ Z TRZECH KORZYŚCI!

I. PIERWSZY BONUS – NOCLEG W HOTELU PRZED WYLOTEM!

1. W promocji oferujemy możliwość rezerwacji 1 noclegu przed wylotem ze śniadaniem
 w znakomitym hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel ***** lub dodatkowo z transferem w hotelu
 Arche Hotel Krakowska ****

 RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL ***** 

 • Nowoczesny, nowy obiekt należący do sieci Marriott International
 • Tylko kilka kroków do terminala
 • Do dyspozycji Gości m.in. basen, sauna i centrum fitness. Na miejscu można korzystać z bezpłatnego WiFi
  i prywatnego parkingu (w specjalnej cenie 40 zł/doba do 7 dni, 30 zł/doba powyżej 7 dni).
 • Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem i biurko. Dysponują one także łazienką
  z bezpłatnym zestawem kosmetyków.
 • Śniadanie serwowane jest codziennie od godziny 05:00 i obejmuje potrawy w formie bufetu. Dla Klientów 
  Rainbow w cenie pobytu. W sytuacji wykwaterowania przed 5:00, klient otrzyma lunch box. Klient musi 
  zgłosić zapotrzebowanie przy meldunku.
 • W hotelu znajduje się strefa kinowa, w której odbywają się projekcje filmowe i transmisje sportowe.

 ARCHE HOTEL KRAKOWSKA ****

 • Nowoczesny i nowy obiekt położony tylko 3 km od lotniska. 
 • Śniadania w formie bufetu dla Klientów Rainbow w cenie pobytu. Śniadania serwowane od 6:30,
  w weekendy od 7:00. W sytuacji wykwaterowania przed godziną serwowania śniadań, klient otrzyma lunch 
  box. Klient musi zgłosić zapotrzebowanie przy meldunku.
 • Transfer taksówką na lotnisko dla Klientów Rainbow w cenie. Klient musi zgłosić zapotrzebowanie na recepcji.
 • W hotelu m.in. restauracja oraz sala fitness.
 • Wszystkie pokoje wyposażone w telewizor, klimatyzację, czajnik. Łazienka z prysznicem oraz bezpłatnym 
  zestawem kosmetyków.

2. W przypadku kierunków egzotycznych z sezonu ZIMA 2018/19 realizowanych Dreamlinerem (TAJLANDIA,
 WIETNAM, MEKSYK, DOMINIKANA, KUBA, MAURITIUS) w pierwszej kolejności udostępniane jest 
 zakwaterowanie ze śniadaniem w hotelu RENAISSANCE 5*, aż do wyczerpania puli. Po wyczerpaniu tych miejsc
 Klienci mogą wybrać nocleg ze śniadaniem oraz transferem w hotelu ARCHE HOTEL 4*, aż do wyczerpania
 puli miejsc.
3.  W przypadku pozostałych kierunków egzotycznych biorących udział w promocji, tj. GAMBIA, KENIA, 
 SRI LANKA dostępna jest tylko opcja: nocleg + śniadanie + transfer w hotelu ARCHE HOTEL 4*, aż do 
 wyczerpania puli.
4. Liczba pokoi dostosowywana jest do liczby osób na rezerwacji. Do dyspozycji są pokoje 1, 2 lub 3- osobowe. 
 Rainbow zastrzega sobie jednak wpływ na finalny kształt konfiguracji zakwaterowania w hotelu przy większej 
 liczbie Klientów występujących na jednej rezerwacji. Sugerowany sposób zakwaterowania:

 – dla 1 osoby – pokój jednoosobowy
 – dla 2 osób – pokój dwuosobowy
 – dla 3 osób – pokój 3-osobowy
 – dla 4 osób – 2 x pokój dwuosobowy
 – dla 5 osób – 1 x pokój dwuosobowy i 1 x pokój 3-osobowy.

5. Możliwość wyboru bonusa istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji, natomiast
 w przypadku rezerwacji wstępnych najpóźniej w dniu potwierdzenia. 
6. Anulowanie rezerwacji, bądź rezygnacja Klienta z wyjazdu jest równoznaczna z anulacją rezerwacji pokoju.
7. W przypadku odwołania wyjazdu przez Rainbow lub skorzystania z gwarancji zmiany rezerwacji i wybrania 
 innej oferty spośród tych, występujących w promocji lub anulowania wylotu Rainbow nie gwarantuje 
 miejsca wolnego w hotelu, w nowym, wybranym przez Klienta terminie.



JAK SIĘ ODBYWA REZERWACJA POKOJU?

1. 1 dzień po zakupie (potwierdzeniu) rezerwacji imprezy, Rainbow przekazuje listę Klientów do hotelu, celem 
 dokonania rezerwacji.
2. Hotel kontaktuje się z Klientem i przesyła mu potwierdzenie rezerwacji. Niezbędne jest zatem prawidłowe 
 wpisanie danych Klienta do rezerwacji wraz z adresem e-mail. 
3. W wyjątkowych sytuacjach (brak miejsc w danym terminie w hotelu) rezerwacja noclegu może zostać
 niepotwierdzona.

UWAGA! Usługę można wybrać, jeśli jest więcej niż 2 dni robocze do wylotu.

LUB
II. DRUGI BONUS – PARKING PRZY LOTNISKU W WARSZAWIE

1. W promocji oferujemy możliwość rezerwacji miejsca w wersji PREMIUM oraz STANDARD na parkingu START 
 PARKING przy lotnisku w Warszawie
2. W przypadku kierunków egzotycznych z sezonu ZIMA 2018/19 realizowanych Dreamlinerem (TAJLANDIA,
 WIETNAM, MEKSYK, DOMINIKANA, KUBA, MAURITIUS)  w pierwszej kolejności udostępniane
 są miejsca PREMIUM, aż do wyczerpania puli. Po wyczerpaniu tych miejsc Klientom pozostaje opcja 
 STANDARD.

 Parking przy lotnisku – „Miejsca PREMIUM” - to m.in. większy komfort, dzięki lokalizacji najbliżej wjazdu 
 oraz większej przestrzeni parkowania, transfery co 20 minut, monitoring, ulepszone procedury bezpieczeństwa.

3. W przypadku pozostałych kierunków egzotycznych biorących udział w promocji, tj. GAMBIA, KENIA, 
 SRI LANKA dostępna jest tylko opcja STANDARD, aż do wyczerpania puli.
4. Do jednej rezerwacji przysługuje jedno miejsce parkingowe. 
5. Możliwość wyboru bonusa PARKING istnieje tylko i wyłącznie w momencie dokonywania rezerwacji, natomiast
 w przypadku rezerwacji wstępnych najpóźniej w dniu potwierdzenia.
6. Anulowanie rezerwacji, bądź rezygnacja Klienta z wyjazdu jest równoznaczna z anulacją rezerwacji parkingu.
7. W przypadku odwołania wyjazdu przez Rainbow lub skorzystania z gwarancji zmiany rezerwacji i wybrania 
 innej oferty spośród tych, występujących w promocji lub anulowania wylotu, Klient zachowuje miejsce 
 parkingowe. W przypadku braku miejsca parkingowego proponujemy inne wolne w danym terminie 
 lub inny standard.

Jak zarezerwować parking? To proste!

a. Tego samego dnia ( dzień zakupu imprezy) prześlemy Klientom drogą mailową kod promocyjny. Za poprawne 
 wprowadzenie adresu e-mail Klienta odpowiedzialny jest punkt sprzedaży.
b. Należy wejść na stronę https://parkingi.r.pl/, wyszukać parking przy lotnisku w Warszawie, zaznaczyć datę 
 przyjazdu i wyjazdu.
c. Na stronie formularza rezerwacyjnego parkingu należy zaznaczyć: „Użyj kodu promocyjnego”, wpisać kod 
 promocyjny i kliknąć przycisk „Przelicz”.
d. Należy wydrukować bilet parkingowy i okazać go przy wjeździe na parking.

LUB
III. TRZECI BONUS – BON NA KOLEJNY WYJAZD NA OFERTĘ LATO 2019!

1. W promocji każda potwierdzona rezerwacja (dotyczy Klientów, którzy wybiorą ten bonus) premiowana jest 
 bonem do wykorzystania na zakup oferty LATO 2019 (nie dotyczy samych przelotów). 
2. Bon można wykorzystać tylko i wyłącznie do nowej rezerwacji i tylko do 31.01.2019.
3. W przypadku kierunków egzotycznych z sezonu ZIMA 2018/19 realizowanych Dreamlinerem (TAJLANDIA,
 WIETNAM, MEKSYK, DOMINIKANA, KUBA, MAURITIUS) w pierwszej kolejności udostępniane
 są bony o nominale 500 zł/rezerwacja, aż do wyczerpania puli. Po wyczerpaniu tych miejsc Klienci otrzymują
 bon o nominale 400 zł/rezerwacja.



4. W przypadku pozostałych kierunków egzotycznych biorących udział w promocji, tj. GAMBIA, KENIA, 
 SRI LANKA dostępne są tylko bony o nominale 400 zł/rezerwacja, aż do wyczerpania puli.
5. Z bonu może skorzystać tylko i wyłącznie jego posiadacz.
6. Bon nie może być zamieniony na gotówkę.
7. Bon można łączyć z promocjami oraz zniżkami z tytułu Karty Stałego Klienta.
8. Bon może być realizowany w salonach sprzedaży Rainbow, call center oraz we wszystkich biurach agencyjnych
 posiadających ważną umowę z Rainbow.
9. Możliwość drukowania bonów istnieje tylko w systemie rezerwacyjnym TRAVELLA.

UWAGA! Każdorazowo bon należy wydrukować i przekazać Klientowi wraz z umową w momencie, gdy 
rezerwacja ma status „SPRZEDANA”.

10. W przypadku zgłoszenia się Klienta z chęcią skorzystania z bonu należy skontaktować się z Help Deskiem 
 Rainbow, celem naniesienia zniżki z tego tytułu na rezerwacji. W takim wypadku bon powinien być zeskanowany
 i wysłany mailem na adres: helpdesk@R.pl
11. Rezygnacja Klienta z wyjazdu premiowanego bonem jest równoznaczna z jego anulacją. W przypadku anulacji 
 przez Rainbow wyjazdu premiowanego bonem i wyboru przez Klienta innej imprezy (z sezonu LATO 2019) – 
 bon nie traci ważności. Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania o decyzji Klienta (czy decyduje się 
 na inny wyjazd), do ręcznego wpisania na bonie numeru nowej rezerwacji, podpisania i wysłania skanu do 
 Help Desku: helpdesk@R.pl. 
12. Do jednej rezerwacji może być użyty tylko jeden bon.

WARUNKI KOŃCOWE

1. Promocja dotyczy  wybranych kierunków egzotycznych, czarterowych z sezonu ZIMA 2018/19, tj. kierunków 
 czarterowych, realizowanych Dreamlinerem: Tajlandia, Wietnam, Meksyk, Dominikana, Kuba, Mauritius oraz 
 Gambia, Kenia i Sri Lanka. Z promocji wyłączone są terminy grudniowe.
2. Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Oznacza to, że niektóre bonusy mogą się wyczerpać jeszcze 
 przed końcem promocji.
3. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych (od 21 osób) - w przypadku
 grup cena ustalana jest odrębnie i może być wyższa. Zamówień grupowych nie dotyczą również bonusy (hotel,
 parking, voucher). W przypadku zamówień grupowych cena musi być każdorazowo uzgodniona z Działem 
 Rezerwacji Grupowych, mail: grupy@R.pl
4. W przypadku rezerwacji o statusie „SPRZEDANA” nie ma możliwości zmiany bonusa na inny. 


