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1. RABATY NAWET DO 50% – DLA WSZYSTKICH TYLKO W LAST MINUTE

1. Tylko w Last Minute oferty Lato 2018 obowiązują bardzo atrakcyjne rabaty nawet do 50%.
2. Wysokość rabatu może być różna dla różnych kierunków, wycieczek lub hoteli. Może również ulec zmianie w trakcie trwania 
 promocji.

W zależności od tego, czy jedziesz w parze, czy z dziećmi, dopasuj rabat do swoich potrzeb!

JEŚLI JEDZIESZ Z RODZINĄ – ZA DZIECKO ZAPŁACISZ TYLKO 500 ZŁ!

1. Promocja dotyczy wczasów z oferty Lato 2018. Nie dotyczy wycieczek objazdowych i 7+7.
2. Podczas trwania promocji rodziny podróżujące z dziećmi i zakwaterowane w 1 pokoju otrzymują specjalną cenę 500 zł 
 za pierwsze dziecko.
3. Promocja dotyczy każdego pierwszego dziecka, przy minimum dwóch osobach dorosłych pełnopłatnych. W zależności 
 od hotelu może to być dostawka lub łóżko. Dopuszczalny wiek dziecka na dostawce zależy od hotelu, typu pokoju oraz kierunku.
4. Promocja dotyczy wybranych terminów i wybranych hoteli.
5. Wszystkie osoby muszą być objęte jedną umową.

JEŚLI JEDZIESZ W PARZE – OTRZYMASZ NAWET DO 500 ZŁ ZNIŻKI DLA DRUGEJ OSOBY!

1. Promocja dotyczy wczasów z oferty Lato 2018. Nie dotyczy wycieczek objazdowych i 7+7.
2. Podczas trwania promocji druga osoba z rezerwacji, przy założeniu, że podróżują 2 osoby zakwaterowane w tym samym pokoju, 
 otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości nawet do 500 zł.
3. Promocja dotyczy wybranych hoteli.
4. Aby można było skorzystać z promocji wszystkie osoby muszą być objęte jedną umową.
 Wysokość rabatu może być różna w zależności od hotelu, kierunku i terminu wyjazdu. Może również ulec zmianie w trakcie 
 trwania promocji.

2. JEŚLI WYBIERZESZ WCZASY MASZ 2 DODATKOWE OPCJE DO WYBORU!

LAST MINUTE 500+

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI LAST MINUTE 500+

Promocja obowiązuje do 24.05Promocja obowiązuje do 24.05



1. Promocja dotyczy wybranych objazdówek oraz imprez 7+7 (część objazdowa).
2. Podczas trwania promocji każdy klient bez względu na to, czy podróżuje sam, czy śpi na dostawce lub jest osobą pełnopłatną 
 otrzymuje rabat nawet do 500 zł. 
3. Wysokość rabatu może być różna w zależności od wycieczki i terminu wyjazdu. Może również ulec zmianie w trakcie trwania 
 promocji.

3. OBJAZDÓWKI NAWET DO 500 ZŁ TANIEJ DLA KAŻDEGO!

LAST MINUTE 500+

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Promocja dotyczy oferty Lato 2018.
Ilość miejsc promocyjnych jest ograniczona. Promocja może zostać zatrzymana lub zmieniona na niektóre imprezy i terminy przed 24.05.2018.
Powyżej podano maksymalne obowiązujące rabaty. Rabaty mogą różnic się dla poszczególnych kierunków, terminów lub hoteli.
Informacja o aktualnych cenach w biurach podróży i na R.pl
Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych (od    21 osób) – w przypadku grup cena ustalana jest odrębnie 
i może być wyższa. 
W przypadku zamówień grupowych cena musi być każdorazowo uzgodniona z Działem Rezerwacji Grupowych, mail: grupy@R.pl
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