
Ekspercka wiedza plus praktyczne

wskazówki  

Gotowe zestawy pytań do biura  

podróży  

Praktyczne sposoby na

sprawdzenie jakości obsługi,

hotelu i pokoju  

  5 kroków 
czyli jak wybrać wymarzoną wycieczkę i biuro podroży 

      do wakacji naszych marzeń 

poleca:



Dlaczego warto jest poświęcić trochę 

czasu i przeczytać naszego ebooka?
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EBOOK 

KONTAKT Jak możemy Wam pomóc?

doradzimy i oszacujemy 

wysokość roszczenia 

napiszemy profesjonalną 

reklamację 

poprowadzimy sprawę 

Ale może wcale nie będziemy musieli;) Bo przeczytacie nasz poradnik 

i okaże się, że podpiszecie najlepszą umowę w swoim życiu...

1.

2.

3.

Podpowiadamy, w jaki sposób zminimalizować 

przedurlopowy stres oraz wyeliminować 

większość wakacyjnych niespodzianek.

Jak przygotować się do rozmowy w biurze 

podróży, na co zwracać uwagę przy wyborze 

oferty i o co pytać przy podpisywaniu umowy.

Pokazujemy narzędzia i sposoby, dzięki 

którym samodzielnie zweryfikujecie ofertę 

biura.



Na polskim rynku jest ponad 4 tys. firm 
świadczących usługi turystyczne.

Są międzynarodowi giganci, których silna 
marka gwarantuje atrakcyjne ceny i szeroką 
ofertę oraz małe butiki podróżnicze, które 
znalazły i z pasją rozwijają swoje nisze. 
Są dbający o formę i styl profesjonaliści 
i zwykli naciągacze, dla których klient 
jest okazją do jednorazowego „złupienia”. 

Jak w takiej masie znaleźć 

wymarzoną wycieczkę w idealnym 

biurze podróży? 
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WSTĘP 

KIM JESTEŚMY? Jesteśmy zespołem serwisu 

Zmarnowanyurlop.pl i chcemy pomóc 

Wam bezstresowo wypoczywać 

z biurem podróży.

pomagamy uzyskać 

w zakresie prawa turystycznego 

klientów w sporach z biurami 

rekompensaty od biur podróży 

edukujemy 

reprezentujemy 

Pomagamy turystom, których wymarzone wakacje zamieniły się w zły sen z powodu niekompetencji, 

zaniedbania czy braku empatii organizatora. Sprzeciwiamy się nieuczciwym praktykom biur podróży, 

które w kontaktach ze swoimi klientami występują z pozycji siły - korzystając z ich zagubienia 

i niedoinformowania. Chcemy zmieniać tę mentalność, pracujemy nad tym, aby biura podróży zaczęły 

traktować swoich klientów jak równoważnych partnerów - nie tylko na etapie sprzedaży wycieczki.

Będzie to wymagało trochę pracy, ale 
pokażemy Wam, że jest to możliwe:)



Spis treści: 
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KROK 1 - określamy nasze marzenia, oczekiwania i możliwości 

1. Czy wakacje z biurem podróży są dla nas?                                                 
2. Co chcemy, czego faktycznie potrzebujemy i na co nas stać? 
3. Najlepsze i najgorsze możliwe terminy. 
4. Miejsca bezpieczne, czy z dreszczykiem? 

KROK 2 - biuro podróży - jak wybrać to (dla siebie) najlepsze 

1. Marka biura plus opinie klientów.                                         
2. Test wiarygodności. 

KROK 3 - kupujemy wakacje, a nie kota w worku - o co pytać 

1. Pierwszy kontakt z biurem podróży.                                       
2. Umowa. 
3. Najważniejsze pytania, jakie powinniśmy zadać w biurze podróży. 

KROK 4 - lista pytań 

1. Plan imprezy.                                    
2. Transport. 
3. Transfer do hotelu. 
4. Hotel. 
5. Pokój. 
6. Wyżywienie. 
7. Atrakcje dla małych i dużych. 
8. Opieka przedstawiciela biura. 
9. Cena, formalności i ubezpieczenia. 
10. Sytuacje nagłe i niespodziewane. 

KROK 5 - checklista 



1. Czy wakacje z biurem podróży są dla nas? 
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KROK 1 - określamy nasze marzenia, oczekiwania i możliwości 

W teorii jest super, praktyka pokazuje, że jest różnie. Szczególnie, gdy faktycznie chcemy pozostać zupełnie 

bierni przyjmując, logiczną przecież, zasadę - płacę i wymagam. Nic bardziej mylnego! 

Dlatego im lepiej przygotujemy się do wakacji z biurem podróży, im bardziej precyzyjnie określimy swoje 

oczekiwania i zapiszemy je w umowie, tym mniej niespodzianek czeka nas po drodze i w efekcie zwiększymy 

swoje szanse na naprawdę udany urlop. Warto!

Tak, jeśli nie mamy czasu, determinacji i ochoty 

na samodzielne poszukiwanie miejsca 

wakacyjnego wypoczynku. 

Tak, jeśli jesteśmy rodzicami i szukamy nie tylko 

odpoczynku, ale i atrakcyjnej oferty dla naszej 

rodziny. 

Tak, jeśli nie znamy języków i nie czujemy się 

na tyle pewnie, żeby samemu negocjować ceny 

i warunki. 

Tak, jeśli np. jesteśmy seniorami i nie mamy 

ochoty na wakacyjne niespodzianki czy „podróże 

w nieznane”. 

Tak, jeśli po prostu lubimy i cenimy sobie 

tę wygodną formę urlopu. 

Nie, jeśli nie zamierzamy przeczytać i zrozumieć 

umowy z biurem podróży (no chyba, że mamy 

od tego swoich prawników;) 

Co powinniśmy zyskać wybierając biuro? 

- minimum formalności – biuro załatwia wizy, 

 podstawowe ubezpieczenia, przewoźników, 

podatki, itp. 

- nie musimy niczego organizować, sprawdzać, 

szukać, planować – pakujemy się i stawiamy na 

miejscu zbiórki; 

- dostajemy opiekę rezydenta, którego zadaniem 

jest udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy 

i wsparcia; 

- znamy trasę i program całej imprezy, a po 

najciekawszych miejscach na świecie oprowadza 

nas profesjonalny przewodnik; 

- dostajemy ofertę dostosowaną do naszych 

potrzeb i preferencji (np. rodzaj i zakres All 

Inclusive); 

- korzystną cenę i najwygodniejszy dla nas 

sposób zapłaty. 



2. Co chcemy, czego faktycznie potrzebujemy i na co nas stać? 
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KROK 1 - określamy nasze marzenia, oczekiwania i możliwości 

Jeżeli zdecydowaliśmy już, że jedziemy na wakacje z biurem podróży, czeka 
nas trochę pracy związanej z wybraniem tego (dla nas) najlepszego. 
Zaczynamy...

Pamiętajmy: 
nie dostaniemy tego, czego potrzebujemy, jeśli nie poświęcimy naszym wakacjom 

minimum uwagi!

podstawowych pytań, jakie powinniśmy zadać sobie 

przed wyborem wakacji 

1. Dokąd chcemy jechać? (kraj, miasto, wyspa) 

2. Jak chcemy wypoczywać? (stacjonarnie, 

objazdowo, czy pół na pół) 

3. Co planujemy robić? (kapać się w ciepłym 

morzu, jeździć na nartach) 

4. Jaki rodzaj transportu nas interesuje? 

(samolot, autokar, dojazd własny) 

5. Jak długo ma (może) trwać podróż? 

6. Kiedy i na jak długo? (a kiedy na pewno nie) 

7. Kto jedzie? (dzieci, seniorzy, osoby o 

specjalnych wymaganiach np. na wózku) 

8. Jak duży/ ciężki będzie bagaż? (narty, kite, 

nurkowanie) 

9. Czego będziemy potrzebować? (polski 

animator, blisko plaży, sprawna winda, specjalna 

dieta) 

10. Ile możemy wydać? (forma i termin 

płatności) 

Po pierwsze ważne jest właściwe rozpoznanie swoich potrzeb i rozsądne oszacowanie możliwości domowego 

budżetu. Tropiki, klimat umiarkowany, czy może zima i narty? Co chcemy robić podczas wakacji? Odpoczywać 

na piaszczystej plaży, zwiedzać starożytne ruiny, delektować się smakami lokalnej kuchni i buszować 

po winnicach, czy doświadczać uroków orientu. Możemy lecieć samolotem, czy z różnych względów musimy 

szukać alternatywnego transportu? Kiedy będziemy mogli pojechać: czy powinniśmy zaczekać na przerwę 

w roku szkolnym, zakończyć ważny projekt, czy jak najszybciej wykorzystać zaległy urlop? Jakie są nasze 

możliwości finansowe, jaki jest maksymalny pułap cenowy.
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3. Najlepsze i najgorsze możliwe terminy. 
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KROK 1 - określamy nasze marzenia, oczekiwania i możliwości 

First Minute: letnie wakacje planujmy już na początku roku, kiedy biura podróży dopiero 

zaczynają przedstawiać swoją ofertę, w hotelach jest jeszcze mnóstwo miejsc i mamy szansę 

na wynegocjowanie naprawdę atrakcyjnych (nie tylko cenowo) warunków. 

Z tych samych powodów o zimowych wyjazdach warto jest myśleć już około lipca-sierpnia, 

kiedy oferta ośrodków jest jeszcze nieprzebrana i mamy możliwość wyboru różnych opcji 

i standardów.

I tak: 

- nieco mniej oblegane przez turystów i stąd trochę tańsze są wyjazdy (w tym last minute) 

od maja (ale po weekendzie majowym), do około połowy czerwca, przed świętami Bożego 

Narodzenia i zaraz po nowym roku; 

- trochę niższe ceny ciepłych wakacji można znaleźć w maju-czerwcu, a potem we wrześniu i 

październiku (nad Adriatykiem, czy w krajach śródziemnomorskich wciąż jest ciepło 

i przyjemnie, a już nie tak upalnie); 

- tańszych ofert narciarskich spodziewajmy się przed Bożym Narodzeniem, potem w styczniu 

(uwaga, jest zimno) i na koniec sezonu, pod koniec marca i na początku kwietnia (ale wtedy 

po południu często zamiast śniegu jest tzw. cukier), wybierając się w Alpy pytajmy o ofertę 

tzw. FreeSki (skipas w cenie zakwaterowania).

To, że biura podróży oferują wycieczki przez 365 dni w roku, nie oznacza, że zawsze 

i wszędzie znajdziemy palące słońce i ciepłe morza. Tak, jak w Polsce dni bywają też dłuższe 

i krótsze, możemy trafić w porę deszczową, środek sezonu na tajfuny albo  lodowate prądy 

w ciepłym na co dzień morzu. Nieznośne zimno czy lepka wilgoć to niekoniecznie doznania, 

których oczekujemy na urlopie. W sieci można znaleźć informacje na temat aktualnej 

i spodziewanej pogody w każdym zakątku na świecie. 

To trzeba koniecznie sprawdzić!

Wybierając termin pamiętajmy o cenach, które przed i po sezonie 

są zawsze trochę niższe:

Sprawdźmy, jakie są najlepsze terminy w miejscu, które szczególnie 

nas interesuje.



4. Miejsca bezpieczne, czy z dreszczykiem? 
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KROK 1 - określamy nasze marzenia, oczekiwania i możliwości 

Określając wymarzone kierunki warto jest zerknąć jeszcze na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

i aktualne komunikaty dotyczące możliwych zagrożeń. 

MSZ posługuje się czterostopniową skalą: 

1. zachowaj zwykłą ostrożność, 

2. ostrzegamy przed podróżą, 

3. nie podróżuj, 

4. opuść natychmiast. 

Warto pamiętać o tej stronie podczas rozmowy z biurem podróży. Jeśli jego przedstawiciel będzie nas 

przekonywał, że urzędnicy przesadzają, a „strefy dla turystów są wyjątkowo dobrze strzeżone” powinna nam 

się zapalić lampka alarmowa.

Z dużym prawdopodobieństwem biuro podróży wykorzysta takie 

oficjalne ostrzeżenie do odwołania wycieczki z uwagi 

na tzw. „siłę wyższą." Tym samym będzie próbowało uwolnić się 

od odpowiedzialności za niewykonanie naszej umowy, de facto 

zostawiając nas na lodzie. Dlatego szukajmy w umowie punktów 

opisujących to, w jaki sposób biuro zamierza zachować się 

w podobnej sytuacji – czy bezkosztowo będziemy mogli wybrać 

inną destynację lub odstąpić od umowy i odzyskać soje pieniądze. 

Jeśli nie znajdziemy podobnych zapisów prawdopodobnie biuro 

będzie uzależniało zwrot pieniędzy od tego, czy pójdziemy 

ze sprawą do sądu… 

Pamiętajmy: 
dzisiaj lepiej szukać takiego biura, które umożliwia bezkosztową zmianę rezerwacji 

(destynacji) lub bezkosztowe odstąpienie od umowy, gdy okaże się, że sytuacja 

w danym kraju zrobiła się naprawdę niebezpieczna.

"

"
wiemy już, gdzie i kiedy chcemy jechać, jakie mamy wymagania, czego będziemy potrzebować i ile możemy 

przeznaczyć na wakacje. 

Zmęczeni? Jeśli nie bardzo, to zaczynamy szukać idealnego (dla siebie) biura... 

Podsumujmy: 

http://www.mfa.gov.pl/pl/


1. Marka biura plus opinie klientów 
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KROK 2 - biuro podróży - jak wybrać to (dla siebie) najlepsze 

Dzisiaj przymierzając się do jakiegoś zakupu szukamy opinii wystawionych przez klientów czy użytkowników. 

Nie inaczej jest z biurami podróży. Pytajmy więc i zbierajmy wszelkie dostępne informacje, 

w rodzinie i wśród znajomych, przeglądajmy fora internetowe i blogi podróżnicze. Szukajmy zdjęć, jakie czasem 

publikują w sieci turyści powracający z wakacji. Czytajmy też, jak w sytuacjach trudnych (które mogą się 

zdarzyć zawsze i wszędzie) zachowywał się rezydent lub inny lokalny przedstawiciel biura. 

W końcu zwróćmy uwagę, w jaki sposób pracownicy touroperatora opowiadają swoim klientom w mediach 

społecznościowych i czego ewentualnie dotyczą zastrzeżenia tych, którzy już wrócili z wakacji.

Pamiętajmy: 
prawdopodobnie nie ma niczego lepszego niż polecenie określonej wycieczki i danego 

biura przez osoby, do których mamy całkowite zaufanie. Jednak ważne jest, aby dopytać, 

jak wyglądała ich umowa z biurem podróży, jakie mieli zapisy i czy przypadkiem nie 

wybrali się sami tam, gdzie my planujemy urlop z całą rodziną.

Oczywiście nie zapominajmy o zdrowym rozsądku i własnej ocenie, krótka wizyta wystraszonej jaszczurki 

w hotelowym pokoju, w tunezyjskim kurorcie nie stanowi śmiertelnego ryzyka i nie przesądza o zmarnowanym 

urlopie. 

Określiliśmy już interesujące nas kierunki, nasze oczekiwania oraz możliwości budżetowe. 

Czas wybrać odpowiednie biuro podróży. 

Pierwsze „sito” zazwyczaj odbywa się on-line. Sprawdzamy, które biura mają w swojej ofercie wybrane przez 

nas kraje, jakiej kategorii hotele i jakie dodatkowe atrakcje proponują. Ale ponieważ powiedzieliśmy już sobie, 

że na rynku jest kilka tysięcy firm turystycznych, ta pierwsza weryfikacja może okazać się niewystarczająca. 

Spróbujmy więc zawęzić nasze poszukiwania. 

Dobrze jest zerknąć w rankingi biur podróży, takich jak np. wczasopedia.pl i inne. Zwróćmy uwagę nie tylko 

na średnią ocenę, ale także na liczbę komentarzy, w które czasem warto też zajrzeć.

http://blog.zmarnowanyurlop.pl/tag/sila-wyzsza/
http://blog.zmarnowanyurlop.pl/2017/10/26/overbooking-czy-i-jak-mozna-z-tym-walczyc/
http://blog.zmarnowanyurlop.pl/tag/sila-wyzsza/


2. Test wiarygodności 
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KROK 2 - biuro podróży - jak wybrać to (dla siebie) najlepsze 

Zakładamy, że z kilkunastu możliwych biur na tym etapie mamy już wybranych swoich faworytów. 

Dla bezpieczeństwa warto jeszcze sprawdzić, czy w kwestii formalnej wszystko jest w porządku.

Możemy skorzystać z pomocy Biura Informacji Gospodarczej oraz rejestrów dłużników takich 

jak: Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF BIG, BIG InfoMonitor czy Krajowe Biuro 

Informacji Gospodarczej.

Przydatne informacje znajdziemy na stronach Polskiej Izby Turystyki.

Sprawdzamy, czy biuro nie ma długów 

Sprawdzamy poziom usług biura 

Znajdziemy tu podstawowe informacje na temat danego biura, m.in. dane osób uprawnionych do działania, 

informacje o formie i dacie ważności zabezpieczenia finansowego oraz to, czy dana firma nie została 

wykreślona z rejestru lub też jest np. w trakcie wygaszania działalności.

Sprawdzamy, czy biuro podróży działa legalnie i posiada odpowiednie 

zabezpieczenia finansowe 

skorzystajmy z wyszukiwarki Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych (CEOTiPT)

OK, jeśli wiemy, że wybrane przez nas biura cieszą się dobrą opinią, nie zaliczają żadnych poważniejszych wpadek, 

a jeżeli już - to robią wszystko, by jak najlepiej zadbać o swoich klientów, działają legalnie, są wypłacalne to... 

sprawdzamy dalej. Jesteście ciekawi jak?;) 

Podsumujmy: 

https://www.big.pl/
http://www.pit.org.pl/
https://www.big.pl/
https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty_p_77.html


1. Pierwszy kontakt z biurem podróży 
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KROK 3 - kupujemy wakacje, a nie kota w worku - o co pytać 

Na co zwracać uwagę w kontaktach z biurem podróży? Po pierwsze, na jakość relacji. 

Pracownik biura powinien nas wysłuchać, żeby poznać i zrozumieć nasze plany, uwarunkowania i możliwości. 

Świetnie, jeśli uściśla i zadaje dodatkowe pytania, np. o specyficzne potrzeby dzieci, czy starszych rodziców, 

z którymi wybieramy się w podróż. Czy aktywnie szuka innych, pasujących do naszego zapytania ofert, czy 

proponuje alternatywne opcje dojazdu lub np. podpowiada, że zmiana terminu wyjazdu o tydzień spowoduje 

spadek ceny np. o 30 proc.

Pamiętajmy: 
prawdopodobnie nie ma niczego lepszego niż polecenie określonej wycieczki i danego 

biura przez osoby, do których mamy całkowite zaufanie. Jednak ważne jest, aby dopytać, 

jak wyglądała ich umowa z biurem podróży, jakie mieli zapisy i czy przypadkiem nie 

wybrali się sami tam, gdzie my planujemy urlop z całą rodziną.

Dobry, profesjonalny przedstawiciel touroperatora trzyma rękę na pulsie. Wielu z nich widziało większość 

obiektów, które biuro ma w swojej ofercie, może więc z własnego doświadczenia podpowiedzieć, że np. dany 

hotel będzie nieodpowiedni dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, czy dla pary szukającej nocnego 

życia. 

Zwróćmy uwagę na to, czy: 

- nasz doradca mówi nam wszystko o danej ofercie? 

- szczerze, wyczerpująco i otwarcie odpowiada na pytania? 

- oddzwania w obiecanym czasie, czy raczej trzeba go „ścigać”, żeby uzyskać odpowiedzi? 

- czy możemy kontaktować się mailowo i jak szybko otrzymujemy informacje (i czy wyczerpują nasze 

wątpliwości)? 

Postarajmy się ułatwić mu zadanie - przekazać jak najbardziej  precyzyjne informacje, szczerze mówić 

o swoich oczekiwaniach, możliwościach i ewentualnych ograniczeniach.

Uważajmy też, kiedy agent próbuje nam sprzedać wycieczkę typu last minute, która została zaplanowana 

dopiero na przyszły miesiąc. To prawdopodobnie żadna okazja, a zwykłe naciąganie. Czujność powinno też 

wzbudzić to, że agent nie szuka pasujących alternatyw, a forsuje propozycje, które w ogóle nie mieściły się 

w kręgu naszych zainteresowań.

w kontaktach z biurem podróży bądźmy szczerzy, starajmy się być precyzyjni i dopytujmy, jeśli coś będzie

niejasne. Jeżeli będziemy potrzebować czasu na zastanowienie, po prostu to powiedzmy. To są w końcu nasze

wakacje, może jedyne, na jakie wyjedziemy w tym roku. I to my za nie płacimy!

Podsumujmy:  

http://blog.zmarnowanyurlop.pl/tag/sila-wyzsza/
http://blog.zmarnowanyurlop.pl/2017/10/26/overbooking-czy-i-jak-mozna-z-tym-walczyc/
http://blog.zmarnowanyurlop.pl/tag/sila-wyzsza/
http://blog.zmarnowanyurlop.pl/tag/sila-wyzsza/


2. Umowa 

zmarnowanyurlop.pl   |   blog.zmarnowanyurlop.pl  |  +48 571 303 591 

KROK 3 - kupujemy wakacje, a nie kota w worku - o co pytać 

Kolejna rzecz to umowa, jaką przedstawia pracownik biura. Czy mamy czas na jej uważną analizę, czy możemy 

np. wziąć egzemplarz do domu, żeby na spokojnie ją przedyskutować, czy biuro jest gotowe do pisemnego 

doprecyzowania zapisów, dokonania zmian lub wręcz usunięcia tych punktów, które budzą nasze wątpliwości? 

A może umowa to zaledwie kartka formatu A4 z gotowymi rubrykami do wypełnienia, które nie dają żadnego 

pola na indywidualne ustalenia plus kilkadziesiąt stron nienegocjowalnego OWU? Może w takim wypadku warto 

się zastanowić, czy chcemy spędzać wakacje z takim biurem podróży, które już na samym początku wyklucza 

jakąkolwiek możliwość dialogu?

W umowie z biurem podróży powinniśmy znaleźć następujące informacje: 

a. dokładne dane organizatora (w tym nr NIP, KRS i wpis do rejestru CEOTiPT oraz imię, nazwisko i funkcję 

osoby, która w imieniu biura podpisuje umowę) 

b. trasę wycieczki lub miejsce/ miejsca pobytu 

c. czas trwania oraz daty i godziny przyjazdów, wyjazdów 

d. program imprezy zawierający informacje o rodzaju, standardzie i terminach wszystkich usług, w tym: 

e. rodzaj, standard środków transportu oraz daty, godziny i miejsca wyjazdów i przyjazdów 

(w tym transferów na miejscu) 

f. położenie, rodzaj i kategorię hotelu (zgodnie z przepisami danego kraju) oraz opis wyposażenia pokoju 

hotelowego 

g. ilość i rodzaj posiłków 

h. program zwiedzania 

i. inne usługi i atrakcje wliczone w cenę 

j. cenę imprezy turystycznej i jej części składowych oraz sposób i termin zapłaty (wraz ze szczegółową 

informacją na temat okoliczności ew. podwyższenia ceny) 

k. rodzaj i zakres ubezpieczenia wraz z danymi do ubezpieczyciela 

l. informacje o terminach, warunkach i trybie informowania w przypadku rezygnacji, przeniesienia praw na 

innego klienta oraz składania reklamacji. 

Czyli stosunkowo niewiele i niezbyt precyzyjnych informacji jak na opis tych jedynych w roku, tak wyczekanych 

wakacji. Zadbajmy więc o to, by umowa  z biurem podróży jak najbardziej szczegółowo opisywała wszystkie 

najważniejsze dla nas kwestie. 

W jaki sposób? Najpierw musimy je rozpoznać, skonkretyzować, a na końcu precyzyjnie zapisać. Do dzieła.

http://blog.zmarnowanyurlop.pl/tag/sila-wyzsza/
http://blog.zmarnowanyurlop.pl/2017/10/26/overbooking-czy-i-jak-mozna-z-tym-walczyc/
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Podczas rozmowy z przedstawicielem biura podróży przyda nam się porządna lista pytań. Im bardziej 

dociekliwe i precyzyjne tym lepiej. Poniżej propozycje, które powinniście powinniśmy uzupełnić o wszelkie 

nurtujące nas dodatkowe kwestie, które będą wynikały z naszych szczegółowo określonych oczekiwań.

Naszym klientom zawsze radzimy, aby, na wszelki wypadek 

zachowali wszystkie dokumenty - umowę, OWU, potwierdzenie 

przelewu, broszury, katalogi, foldery oraz wiadomości sms i email 

od touroperatora, screeny z ekranu np. z opisem hotelu, pokoju, 

oferty itp. 

Pamiętajmy o tym, szczególnie wtedy gdy zawieraliśmy umowę z 

biurem przez internet. Taki zestaw dokumentów będzie 

niezbędny w razie np. reklamowania naszych wakacji.

Pamiętajmy: 
jeśli mamy już wybrany kierunek, kraj i hotel bądź konkretną wycieczkę jeszcze raz 

zajrzyjmy do sieci i poszukajmy opinii (oraz np. zdjęć) tych klientów, którzy już stamtąd 

wrócili. Może się bowiem okazać, że coś, na co wcześniej nie zwrócilibyśmy uwagi, było 

wyjątkowo źle zorganizowane, niedograne, a przez to uciążliwe, a co my, wiedząc już o tym, 

będziemy mogli wyeliminować.

"
"

Po co nam taka lista? 

Po pierwsze, by zminimalizować ilość nieprzyjemnych niespodzianek, po drugie, by zadbać, aby wszystkie 

nasze potrzeby zostały spełnione, a po trzecie, by cieszyć się beztroskimi wakacjami, naładować wewnętrzne 

akumulatory i w pełni odpocząć. 

Koniecznie zadbajmy o to, żeby wszystkie ustalenia zostały zapisane w umowie. Upewnijmy się, 

że jej zapisy są dla nas czytelne i zrozumiałe. Do dzieła.

http://www.mfa.gov.pl/pl/
http://www.mfa.gov.pl/pl/
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1. Upewnijmy się, ile dokładnie dni spędzamy na miejscu szczególnie, gdy plan wyjazdu obejmuje część 

objazdową i stacjonarną. 

2. Dopytajmy o szczegóły dotyczące pierwszego i ostatniego dnia (godziny wylotów i przylotów, czas 

transferu, godziny zakwaterowania i wykwaterowania i możliwość np. przechowania bagażu oraz możliwość 

otrzymania posiłków w czasie podróży). 

3. Zapytajmy o wycieczki – które są zagwarantowane przez biuro i w cenie wyjazdu, a które to wycieczki 

fakultatywne i sposobu ich wykonania biuro już nie gwarantuje. 

4. Zapiszmy, co dokładnie obejmie nasz pakiet – nawet jeśli nazywa się „super hiper maxi ulra all inclusive” 

(jakie świadczenia, jaki rodzaj wyżywienia,jakie napoje, jakie dodatkowe atrakcje np. aquaparki, sale zabaw 

dla dzieci, itp.).

Często w OWU możemy spotkać zapisy o tym, że pierwszy 

i ostatni dzień wycieczki przeznaczone są na podróż. Brzmi 

to niewinnie, ale nabiera kontekstu, gdy np. z winy biura zamiast 

być na miejscu koło południa i móc zregenerować się po podróży 

w hotelowym wellness a potem uczestniczyć w opłaconej 

przecież obiadokolacji, na miejsce docieramy kilka minut przed 

północą… 

Dlatego pamiętajmy – koniecznie zapiszmy w umowie godziny 

wylotów i przylotów, czas trwania transferów z lotniska do hotelu 

i z powrotem wraz z chociażby prognozowaną godziną dotarcia 

do celu. Będzie to solidna podstawą do wykazania, że umowa 

została wykonana nieprawidłowo, a nam przysługuje prawo 

do odszkodowania i zadośćuczynienia. I to pomimo zapisu w OWU.

"

"

http://www.mfa.gov.pl/pl/
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1. Jaki jest rodzaj transportu (samolot, autokar, dojazd własny, inne). 

2. Jeśli to samolot, jaki rodzaj (wielkość, ilość miejsc w rzędzie, wyposażenie np. monitory w każdym oparciu 

fotela – ma to ogromne znaczenie w przypadku dalekich lotów). 

3. Jakiego przewoźnika (regularna linia czy czarter). 

4. Jakie są wymogi dotyczące bagażu, w tym bagażu podręcznego (jaki jest cennik nadbagażu, 

jakie są wytyczne odnośnie np.pakowania sprzętu sportowego, itp., zapytajmy też czy i jakie są możliwości 

dodatkowego ubezpieczenia np. cennego dla nas sprzętu sportowego). 

5. Czy jest międzylądowanie (ile potrwa, czy będziemy mogli wyjść z samolotu, co oznacza termin 

międzylądowanie techniczne?). 

6. Godziny wylotów i przylotów (uważajmy, bo czarterowe mogą latać późno i w nocy, upewnijmy się, 

że godziny lotów są do przyjęcia szczególnie dla mniej wytrwałych uczestników wakacji). 

7. Dowiedzmy się skąd wylatujemy, gdzie lądujemy, czy na lotnisku będzie możliwość zrobienia zakupów, 

zaopatrzenia się w przekąski i napoje, strefa odpoczynku, zabaw dla dzieci lub inne ważne w przypadku 

np. przedłużającego się oczekiwania na lot – uważajmy nie na każdym lotnisku znajdziemy te udogodnienia. 

8. Co z posiłkami (ile, jakiego rodzaju, czy jest możliwość zamówienia np. posiłku bezmięsnego), czy w cenie 

biletu są przekąski i napoje w czasie lotu (oraz jakiego rodzaju jedzenie możemy wnieść na pokład). 

9. Jeśli to autokar jakiego typu, jak wyposażony (i czy WC będzie dostępne przez cały czas, czy tylko, 

jak definiują to biura,  "do użytku w nagłych sytuacjach"), co ile i w jakich miejscach planowane są przystanki, 

jaki jest spodziewany czas przyjazdu, czy istnieją i jakie są limity bagażowe. 

10. Jeśli podróżujemy autokarem z dziećmi upewnijmy się co do zasad panujących w pojeździe, czy np. alkohol 

spożywany przez współpasażerów nie spowoduje, że wycieczka będzie dla maluchów wręcz traumatyczna.

Pamiętajmy: 
"renomowany przewoźnik" w języku biura często oznacza tanie linie, które nie zawsze 

dysponują odpowiednią flotą zwłaszcza samolotów długodystansowych- ustalmy też, 

czy przewoźnik podlega europejskim przepisom chroniącym pasażerów.

http://www.mfa.gov.pl/pl/
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Jeżeli wybieramy dalekie np. egzotyczne kraje, a w umowie biuro 

informuje nas, że taki kierunek obsługiwany jest przez samoloty 

przeznaczone do pokonywania tras długodystansowych, czyli 

zazwyczaj dużo większe, posiadające więcej toalet, czy też po 

prostu bardziej komfortowe maszyny, sprawdźmy to. 

Jak? Skonfrontujmy tę informację z rodzajem i nazwą linii 

lotniczych obsługujących nasz konkretny lot. Większość tzw. low 

costów nie posiada dużych maszyn. Będzie więc robić tzw. 

„międzylądowanie techniczne”, podczas którego pasażerowie 

muszą zostać w samolocie. W ten sposób spróbuje sprytnie 

omijać przepis dotyczący lotów długodystansowych, czyli 

trwających 8 godzin bez przerwy i na jednym odcinku. Mamy więc 

szansę dotrzeć na miejsce bardziej zmęczeni niż przed urlopem. 

Dlatego pamiętajmy, aby zagwarantować sobie lot samolotem 

długodystansowym i wpisać ten warunek do indywidualnej części 

umowy. I znowu nieprawidłowe jej wykonanie będzie można 

reklamować pod kątem należnego nam odszkodowania 

i zadośćuczynienia.

"

"III Transfer do hotelu 

1. Samodzielny, czy zagwarantowany przez biuro podróży. 

2. Jeśli biuro podstawia autokar zapytajmy ile czasu (a nie tylko kilometrów) zajmie jazda– uwaga: nawet jeśli

odległość od lotniska do hotelu jest niewielka, ale biuro ma do rozwiezienia grupę zakwaterowaną w kilku

hotelach (a nasz jest ostatni na tej liście) może się okazać, że sama podróż autokarem będzie długa  

i uciążliwa, szczególnie dla naszych dzieci. 

3. Jeśli samodzielny, jakie są dostępne opcje i ceny transportu (kolejka, autobus, taxi), gdzie szukać

przewoźnika. Pamiętajmy, żeby przed wejściem do taksówki z góry określić maksymalną wysokość zapłaty,

wykluczy to późniejsze nieprzyjemne niespodzianki. 

4. Co w sytuacji, kiedy np. potrzebny będzie transport specjalny – jakie są możliwości i koszty takiej usługi,  

kto pomoże w ew. kontakcie z przewoźnikiem. 

5. Zapytajmy koniecznie o godzinę powrotnego transferu i upewnijmy się, że np. wyjazd w środku nocy będzie

dla nas do przyjęcia.

http://www.mfa.gov.pl/pl/
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1. Zapytajmy, czy przedstawiciel biura widział hotel, czy jest w stanie opowiedzieć o nim więcej, niż wynika 

z opisu w katalogu. 

2. Czytajmy też między wierszami, jeśli hotel jest „z lat 90, a 3 lata temu przeszedł gruntowny remont” może 

się okazać, że intensywna eksploatacja zatarła wszelkie ślady renowacji i czeka nas spore rozczarowanie. 

3. Bądźmy czujni czytając opis dotyczący ilości gwiazdek „lokalnej kategorii”, czy wręcz kategorii biura 

(pamiętajmy, że czym innym są 3 gwiazdki w Tunezji czy Egipcie, a czym innym w Europie) – jeśli mamy 

wątpliwości, wszelkie niejasności trzeba uszczegółowić i zapisać. 

4. Korzystajmy z dostępnych narzędzi – zróbmy sobie wirtualny spacer za pomocą Google Street View 

i sprawdźmy, czy koło naszego hotelu nie znajduje się czasem elektrownia (autentyczna historia), 

wykorzystajmy Google Maps i Google Earth i sprawdźmy jak daleko jest do morza, plaży, centrum miasta 

i czy przypadkiem nie jest tak, że bliżej jest jednak do głośnej autostrady. 

5. Ustalmy kiedy zaczyna się i kończy doba hotelowa, porównajmy godziny przyjazdu i wyjazdu 

i uściślijmy gdzie będziemy mogli poczekać np. na przygotowanie pokoju (jeśli na miejscu będziemy 

np. o 8 rano), a gdzie zostawić bagaże, jeśli ostatniego dnia każą nam zwolnić pokój o 12, a wylot będzie 

dopiero wieczorem. Przy okazji podpytajmy czy jest możliwość przedłużenia doby 

i ile to kosztuje, może warto np. zostawić sobie jeden pokój trochę dłużej?

Nie starajmy się interpretować samodzielnie tego, czego nie 

rozumiemy w ofercie lub w umowie – nawet zgodnie z zasadami 

logiki. Biura podróży potrafią naprawdę zaskakiwać! 

Znane są nam przypadki pokoi wykupionych przez klientów 

na 1 piętrze, które okazały się być rzeczywiście pokojami 

położonymi 3 piętra pod ziemią! I to tylko dlatego, że recepcja - 

standardowo znajdująca się przy wejściu do hotelu - znajdowała 

się faktycznie na 4 piętrze… 

Pamiętajmy więc, aby dookreślić i zapisać w umowie wszystkie 

szczegóły, takie jak położenie względem recepcji, możliwość 

dotarcia do pokoju windą, odległość od kuchni - tu chodzi także 

o opary- widok z okien, odległość od plaży, wyciągów, itd.

"

"

http://www.mfa.gov.pl/pl/
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1. Sprawdźmy, jakiego rodzaju pokoje oferuje wybrany przez nas hotel (interior, standard, standard 

connection, family suite, junior suite, superior) i że dobrze zrozumieliśmy różnice dokonując wyboru dla naszej 

rodziny. 

2. Zwróćmy uwagę na niejasne, nieprecyzyjne zapisy w umowie np. „pokój HB”; nawet jeśli pracownik biura 

wyjaśni nam (ustnie), co oznacza ten tajemniczy skrót warto i tak zapisać czego konkretnie oczekujemy. 

3. Uważajmy na zdjęcia z katalogu, które pokazują zazwyczaj najładniejsze, największe pokoje 

(„przykładowy pokój”), poprośmy o więcej zdjęć, w tym pokoju o wybranym przez nas standardzie. 

4. Jeżeli podróżujemy z dzieckiem bądź dziećmi upewnijmy się, czy zapis pt. „dziecko do 12 lat 

w hotelu gratis” nie oznacza, że będziemy spać we trójkę w łóżku małżeńskim, albo któreś z nas nie wyląduje 

na polówce pod oknem. Rzadko bowiem hotele oferują dodatkowe „duże” spanie dla dzieci. 

5. Zobaczmy stronę hotelu - galerię zdjęć, poszukajmy w necie opinii innych klientów, którzy byli gośćmi 

wybranego przez nas obiektu – zazwyczaj piszą o standardzie, stanie pokoi, jakości obsługi, itp. 

6. Pamiętajmy, że możemy sami zadzwonić do hotelu i zapytać, które pokoje są najlepsze/ największe, mają 

najlepszy widok/ są położone najbliżej wind/ najdalej kuchni, basenów i dyskoteki (a więc miejsc potencjalnie 

dokuczliwych). 

7. Uważajmy na zapis w umowie gwarantujący położenie pokoju - piętro, bliskość wind i w końcu widok – 

praktyka pokazuje, że "od strony morza", to nie to samo co "z widokiem na morze", co na urlopie robi 

kolosalną różnicę. 

8. Doprecyzujmy, czy będziemy potrzebowali łoża małżeńskiego czy dwóch osobnych tapczanów - zapytajmy 

jak są wyposażone pokoje, czy zrobimy sobie kawę, podgrzejemy wodę na mleko dla dzieci, skorzystamy z 

internetu. Żeby uniknąć zaskoczenia upewnijmy się też, co w wyposażeniu pokoju jest płatne (zazwyczaj 

mini-bar i sejf), a co wliczone w cenę. 

9. Nie zapomnijmy zapytać o standard łazienek - wanna, czy brodzik, suszarka, kosmetyki – być może biuro 

podróży ma też takie zdjęcia?

Pamiętajmy: 
opisy pokoi są raczej jednakowe i dość skąpe. Zapiszmy to, na czym najbardziej nam zależy, 

żeby podczas rozmowy z biurem podróży nic ważnego nam nie uciekło.

http://www.mfa.gov.pl/pl/
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1. Warto dopytać, gdzie jest główna restauracja, w której będziecie jeść posiłki, w waszym budynku, czy gdzieś 

na terenie kompleksu – a jeśli tak, to jak daleko? 

2. Jeśli restauracja znajduje się w hotelu, gdzie dokładnie, na którym piętrze, jak wygląda, jak można się tam 

dostać (winda, schody, restauracja w podziemiach, lub na odkrytym tarasie) - upewnijcie się, że cała 

rodzina będzie mogła dostać się tam bez przeszkód i niepotrzebnych trudności. 

3. Jak będą podawane posiłki? Śniadania kontynentalne (kawa, rogal) czy w formie szwedzkiego bufetu, 

obiadokolacje z podgrzewacza,lunche w food courcie, czy restauracja a la carte? Co z menu dla dzieci, 

co z dostępem do świeżej wody oraz surowych warzyw i owoców? 

4. Jeśli jest taka potrzeba dopytajcie o możliwość przygotowania specjalnego menu np. wegańskiego, 

bez laktozy, itp. Podróżując z alergikami warto też zapytać, czy dania są opisywane pod kątem alergenów? 

5. Jeśli spędzamy wakacje z maluchami upewnijmy się, że restauracja dysponuje odpowiednią ilością sprawnych 

fotelików, mniejszych sztućców oraz czy ma kącik zabaw dla dzieci na czas np. posiłku dorosłych. 

6. Jakie napoje znajdują się w naszym pakiecie, dopytajmy co to znaczy „lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe.” 

7. Jeśli jesteśmy łasuchami koniecznie wyjaśnijmy wszystkie terminy „lody, przekąski, podwieczorki, drugie 

śniadania i późne posiłki” - kiedy, jakie, jak dostępne – najgorsza z możliwych wakacyjnych niespodzianek 

to ta, kiedy obsługa patrzy na nasz identyfikator i mówi „sorry, nie macie tego w pakiecie”... 

8. Dowiedzmy się, jakie są warunki korzystania z barów,jakich godzinach są otwarte i czego mniej więcej 

możemy się tam spodziewać.

Pamiętajmy:  
w zależności od tego, na jaką opcję wypoczynku się zdecydujemy (stacjonarnie, przy barach  

i basenach, czy wyjazdowo, szukając lokalnych smaczków i poznając okolicę) powinniśmy

wybrać najkorzystniejszą opcję wyżywienia. Jeśli zostajemy w hotelu powinniśmy wybrać  

All Inclusive (ale uściślijmy, co dokładnie obejmuje pakiet), jeśli planujemy intensywne

zwiedzanie zastanówmy się nad BB – same śniadania lub HB – czyli śniadania i obiadokolacje

(tylko uwaga, zazwyczaj w tej opcji do wieczornego posiłku nie dostaniemy napojów).

http://www.mfa.gov.pl/pl/
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KROK 4 - lista pytań 

Czytajmy umowy i od razu odrzucajmy oferty tych biur podróży - 

a znajdziemy je nawet wśród pierwszej piątki największych 

na naszym rynku, które w OWU opisują nam najpierw szeroko, 

co to jest All Inclusive i na czym polegają jej wyższe - czytaj 

droższe - odmiany np. Premium, Ultra, a potem – jednym zdaniem 

ukrytym w tekście OWU pisanym naprawdę małymi literami – 

wprowadzają zapis, że szczegółowy opis All Inclusive znajdziemy 

w restauracji samego hotelu wraz z informacją, że za standard, 

ograniczenie w dostępności np. z uwagi na ilość gości, porę roku 

biuro podróży nie odpowiada. To nie jest uczciwe. Dlatego 

zadbajmy, aby w naszych umowach znalazło się jak najwięcej 

szczegółów dotyczących pakietu, niezależnie od tego 

czy wybraliśmy opcję drogą czy bardzo drogą…

Pamiętajmy: 
atrakcji jest sporo (animacje, opiekunki, aquaparki, spa&wellnes, golf, tenis itp.) dowiedzmy 

się dokładnie, które są w cenie naszego pakietu (nie gratis, ale w cenie), a za które 

będziemy płacić dodatkowo (warto też rozeznać się jakie są cenniki, jeśli szczególnie nam 

na czymś zależy) – może jest opcja np. poszerzenia pakietu o wybrane udogodnienia?

"

"

1. Bezpłatne Wi-Fi w pokojach? – upewnijmy się, jaka jest moc, smutne doświadczenia są takie, że dostęp w 

każdym pokoju niby jest, ale w praktyce wszyscy tłoczą się na małej kanapie w lobby, bo tylko tam jest jako 

taki zasięg. 

2. Gdzie są plaże (czy są płatne, czy ogólnodostępne), jak daleko będziemy musieli iść, żeby skorzystać 

z plaży hotelowej, jeśli nasz obiekt leży np. w 2 lub 3 linii zabudowań? 

3. Gdzie będziemy mogli bezpiecznie przechowywać i suszyć np. sprzęt sportowy (narciarnia, hangar). 

4. Czy w hotelu jest room serwis, jakie są zasady działania? 

5. Koniecznie zadbajmy o nasze niestandardowe potrzeby, np. łóżeczko dla dziecka, wózek, nawilżacz do 

pokoju itp. 

6. Zapytajmy też o ukryte ceny, czyli za co przyjdzie jeszcze nam zapłacić – leżaki, mocniejsze Wi-Fi, ski- 

passy, podatki czy opłaty klimatyczne. 

7. Co z opieką lekarza? Czy w hotelu jest punkt medyczny, jak daleko jest do najbliższego szpitala? 

8. Czy działa tel. w pokoju, jeśli np. zamówiliśmy zdjęcia dzieci z wycieczki  i czekamy na info o odbitkach. 

http://www.mfa.gov.pl/pl/
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KROK 4 - lista pytań 

Pamiętajmy, o kradzieżach bagażu – na niektórych kierunkach 

to wręcz plaga! W tym kontekście opieka rezydenta lub pilota 

rozumiana ma być bardzo szeroko – chodzi tu nie tylko 

o bezpieczeństwo nasze, ale też naszego bagażu np. podczas 

transferu z lotniska i na lotnisko, podczas wycieczek 

objazdowych, itp. Sprawdźmy wobec tego bardzo dokładnie 

zapisy umowy dotyczące opieki przedstawicieli biura nie tylko 

pod kątem naszym – jako uczestników wycieczki, ale także 

naszego bagażu i to zarówno tego wkładanego do luków, 

jak i podręcznego. Zapytajmy, czy torby 

i walizki zostaną oznaczone przewieszkami z naszym imieniem 

i nazwiskiem wraz z numerem kuponu, który otrzymamy tylko my 

– aby uniemożliwić odebranie go z autokaru przez inne osoby 

np. złodzieja. Zapiszmy ten obowiązek przedstawiciela 

w umowie. Czasem brak takich przewieszek może wręcz 

wyłączyć działanie naszej polisy! W takim wypadku lepiej zadbać 

o dowód, że brak opieki przedstawiciela biura umożliwił kradzież 

naszego bagażu. 

"

1. Opieka rezydenta, czy przedstawiciela biura jest niezbędna, upewnijmy się, że taka osoba odbierze nas 

z lotniska, pomoże przy zakwaterowaniu i wykwaterowaniu, będzie na bieżąco rozwiązywała wszelkie 

problemy – zanim wyjedziemy na wakacje, zanotujmy imię i nazwisko oraz nr tel. – mogą się szybko przydać. 

2. Zapytajmy, czy rezydent mieszka w naszym hotelu, ale jeśli nie, jak często bywa, kiedy i gdzie dyżuruje. 

3. I już będąc na miejscu: nie bójmy się szczerze pytać o wycieczki fakultatywne i atrakcje będące poza 

hotelem – dobry rezydent podpowie co warto zobaczyć, co lepiej sobie darować, na co uważać i jak się 

np. przygotować do danej wycieczki; podpowie też gdzie najlepiej wynająć samochód i w które miejsca warto 

zaglądać, żeby poznać i podejrzeć codzienne życie mieszkających tu ludzi.

"

http://www.mfa.gov.pl/pl/


IX Cena, formalności i ubezpieczenia 

zmarnowanyurlop.pl   |   blog.zmarnowanyurlop.pl  |  +48 571 303 591 

KROK 4 - lista pytań 

1. Sprawdźmy, czy w naszej umowie jest informacja o tym jakie są elementy składające się na całość ceny 

(przelotów, opłat lotniskowych i podatków, zakwaterowania, wyżywienia, itp), może to mieć znaczenie 

w sytuacji, gdy np. będziemy z którejś tych usług niezadowoleni. 

2. Upewnijmy się, że po stronie biura jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych formalności związanych 

np. z uzyskaniem wiz. Jeśli tak nie jest, biuro powinno nas poinformować jakiego rodzaju dodatkowych 

dokumentów (za wyjątkiem dowodu osobistego i paszportu) będziemy potrzebować. Nasza podpowiedź, 

jeśli zamierzamy spędzać wakacje w krajach UE warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego. 

3. Dopytajmy też o warunki ubezpieczenia, szczególnie jeśli np. przewozimy sprzęt sportowy, wózek, 

czy bagaż ponadwymiarowy – jeżeli są to dla nas wyjątkowo wartościowe przedmioty może warto zastanowić 

się nad dodatkowym ubezpieczeniem lub wykupić droższą opcję? 

4. Sprawdźmy np. kto ponosi koszty leczenia szpitalnego i powrotu do kraju i jakie są możliwości odzyskania 

np. opłaty za niewykorzystany ski pass w sytuacji, gdy pierwszego dnia ulegniemy nieszczęśliwemu 

wypadkowi. 

5. Dopytajmy o klauzulę dotyczącą spożywania alkoholu, niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają możliwość 

wypłaty odszkodowania w sytuacji w której np. zdarzyło nam się wypić lampkę wina, a potem doznać kontuzji. 

6. Warto też zastanowić się nad ubezpieczeniem OC dla siebie i członków rodziny, szczególnie wtedy gdy 

mamy bardzo ruchliwe i ciekawskie dzieci. 

7. Upewnijmy się też, jakie zobowiązania wynikają z zawarcia umowy, jeśli np. w razie choroby będziemy 

musieli zgłosić się do ubezpieczyciela i bezpośrednio wskazanego przez niego lekarza, zamiast na szybko 

do hotelowego medyka powinniśmy koniecznie o tym wiedzieć.

http://www.mfa.gov.pl/pl/
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KROK 4 - lista pytań 

Niestety czasami zdarzają się nam niespodzianki, których, pomimo najlepszych naszych starań 

i dokładności przy wyborze biura, najbardziej precyzyjnych zapisów w umowie i świetnego ubezpieczenia, 

nie uda nam się zawczasu przewidzieć. 

Dlatego wybierając się na wakacje z biurem podróży: 

1. Dokładnie dopytajmy i zapiszmy w umowie w jaki sposób, w jakim terminie i do kogo imiennie kierować 

uwagi i wszelkiego rodzaju zażalenia (w umowie muszą się znaleźć imię, nazwisko i dane kontaktowe takiej 

osoby). I tu kolejna wskazówka, jeśli w umowie jest informacja o tym, że na reklamacje wakacji mamy 

np. 3 tygodnie to nieprawda – dzisiaj na złożenie pisemnej reklamacji na usługi biura podróży mamy 30 dni 

od momentu powrotu z urlopu. 

2. Co w przypadku odwołania wyjazdu? Upewnijmy się, co się stanie, jeśli będziemy chcieli bądź musieli 

odwołać wyjazd albo zmienić termin wycieczki, jakie koszty i jakie kwoty zostaną nam zwrócone, czy zadziała 

np. rozszerzona wersja ubezpieczenia? 

3. Dowiedzmy się, szczególnie wtedy, gdy rezerwujemy wakacje np. z rocznym wyprzedzeniem, co będzie 

w sytuacji, gdy to biuro z jakichś powodów będzie musiało odwołać imprezę – czy zaproponuje nam inną 

wycieczkę, czy zwróci pieniądze? 

4. Zapytajmy też, jakie mamy szanse i do kiedy możemy np. odstąpić swój wyjazd innym osobom.

I na koniec. 

Na koniec pamiętajmy, nie mamy obowiązku niczego kupować i nie czujmy się zobowiązani do podpisywania 

umowy tylko dlatego, że sprzedawca był bardzo miły, a kawa wyborna. 

Poświęćmy na wybór wakacji tyle czasu, ile będzie trzeba. Jeszcze raz spokojnie przeczytajmy umowę 

i załączniki. Upewnijmy się, że wszystkie ważne dla nas kwestie zostały zapisane i doprecyzowane.

Pamiętajmy, że 30 dni to czas na przygotowanie i przesalanie 

reklamacji np. pocztą a nie czas, w którym nasza reklamacja musi 

dotrzeć do biura podróży. Tak wiec nie są prawidłowe i nie wiążą 

nas te zapisy umowy, które nakazują doręczyć touroperatorowi 

reklamację w ciągu 30 dni. 
"

"

http://www.mfa.gov.pl/pl/
http://www.mfa.gov.pl/pl/
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KROK 5 - checklista  

1.

2.

3.

Znajmy swoje prawa, dowiedzmy się jaka szczególna opieka przysługuje klientom biur podróży.

Dokładnie zweryfikujmy biuro - korzystajmy ze wszystkich dostępnych narzędzi, źródeł 

i kontaktów.

Zadbajmy o umowę, precyzyjne zapisy naszych oczekiwań, zachowajmy dowody wpłaty, 

foldery, ulotki, kopię korespondencji itp.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę planując wakacje z biurem podróży?

4. 

5.

6.

Poznajmy szczegóły ubezpieczenia, jeśli uznamy je za niewystarczające - ubezpieczmy się 

dodatkowo. Zadbajmy o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia.

Upewnijmy się, że znamy wszystkie szczegóły dotyczące podróży i transferów (w tym 

informacje dotyczące bagażu).

Zweryfikujmy położenie hotelu, korzystajmy z narzędzi Google. Sprawdźmy  standard i opinie 

o obiekcie.

7.

8.

9.

Upewnijmy się co do standardu pokoju, rodzaju wybranego pakietu (w tym wyżywienia, 

oferowanych atrakcji i płatności).

Zapiszmy ważne adresy i telefony - rezydenta, konsulatu, biura podróży, itp. Zabierzmy 

ze sobą kopię umowy z biurem - znajdziemy tam informacje dotyczące np. trybu i sposobu 

zgłaszania nieprawidłowości.

Na 24 godziny przed wyjazdem skontaktujmy się z biurem podróży i potwierdźmy szczegóły 

dotyczące wyjazdu.
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Udanych wakacji:) 

Mamy nadzieję, że powyższe uwagi pomogą Wam

wybrać najlepsze dla Was biuro, które stanie  

na wysokości zadania i zamieni tych kilka,

kilkanaście dni urlopu w prawdziwe wakacje

marzeń.   

Jeśli jednak tak się nie stanie, skontaktujcie się  

z nami: 

+48 571 303 591 

kontakt@zmarnowanyurlop.pl  

Wakacje z biurem podróży? 

Bez stresu.

Pamiętajcie!

Kontakt 

+ 48 571 303 591 

zmarnowanyurlop.pl | blog.zmarnowanyurlop.pl 

kontakt@zmarnowanyurlop.pl 

facebook.com/zmarnowanyurloppl
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