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ITAKI świat nadal jest piękny!
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PAKIET 21 - tylko do 30 września 2021:

Multi Zmiana 21
Płatność 21
Rezygnacja 21

PLUS
3% zniżki dla Stałych Klientów
Zaliczka 15%
50% zniżki dla dziecka w wybranych hotelach

Elasty
PAKIE czny
T 21
GRAT
IS!

PAKIET 21
Multi Zmiana 21
nielimitowane zmiany rezerwacji do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. W tym okresie można zmienić
termin wyjazdu, długość (za wyjątkiem skrócenia pobytu), kierunek, hotel, typ pokoju, a także lotnisko
wylotowe na dowolną inną ofertę. Cena rezerwacji po zmianie nie może być tańsza o więcej niż 10%
od wartości pierwotnej umowy z zachowaniem tej samej ilości uczestników. W przypadku zmiany
na ofertę tańszą o więcej niż 10% od wartości pierwotnej umowy, różnica w cenie zostanie
wyrównana tak, aby nie przekraczała 10% ceny pierwotnej rezerwacji. Zmiany dokonywane są
na warunkach cenowych obowiązujących w dniu dokonania zmiany, w przypadku powrotu
do parametrów rezerwacji sprzed zmiany dokonanej na warunkach MULTI ZMIANY 21 obowiązują
pierwotne warunki cenowe sprzed tej zmiany. MULTI ZMIANA 21 dotyczy ofert ZIMA 21/22
w ramach sezonu ZIMA 21/22, nie obowiązuje w przypadku imprez realizowanych przelotem rejsowym
(nie czarterowym) i low costem oraz pakietów dynamicznych - zmian można dokonywać wyłącznie
w obrębie imprez turystycznych opartych o przelot czarterowy lub autokar (z imprezy opartej
o samolot czarterowy można dokonać zmiany na inną imprezę opartą o samolot czarterowy i analogicznie
w przypadku zmiany imprezy opartej o autokar, z dodatkową możliwością zmiany z imprezy opartej
o autokar na imprezę opartą o samolot czarterowy).

Płatność 21
Pełną należność za imprezę, z potrąceniem dokonanej przedpłaty, należy wpłacić na 21 dni przed
rozpoczęciem imprezy.

Rezygnacja 21
W przypadku rezygnacji na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy obciążenie z tego tytułu wyniesie tylko
do 10%* ceny imprezy nawet jeżeli koszty faktyczne będą wyższe niż 10%.

*- obowiązuje wyłącznie dla imprez turystycznych opartych o przelot czarterowy lub autokar z wyłączeniem pakietów
dynamicznych

REGULAMIN PROMOCJI
1. Promocja obowiązuje dla ofert ZIMA 21/22 oznaczonych w systemach rezerwacyjnych i na www.itaka.pl promocją
„ITAKI świat nadal jest piękny!”.
2. Każda impreza ma ograniczoną ilość miejsc przeznaczoną do sprzedaży w czasie promocji.
3. Promocja „ITAKI świat nadal jest piękny!” nie łączy się z innymi promocjami i boniﬁkatami.
4. Zniżki promocyjnej nie otrzymują dzieci i osoby dorosłe na dostawkach, które korzystają z oferty „świadczenia hotelowe gratis”.
5. Zniżka liczona jest od cen podstawowych zawartych w tabeli cenowej bez ewentualnych dopłat.
6. Imprezy realizowane na zamówienie nie podlegają promocji.

50% ZNIŻKI DLA DZIECKA W WYBRANYCH HOTELACH
7. Promocja „dzieci 50% zniżki” dotyczy hoteli ze stałą ceną dla dziecka.
8. Cena dla dzieci do wieku określonego przez hotel, zawiera tylko przelot i opłaty dodatkowe (lotniskową, transportową,
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy, dopłatę za wylot z portu lokalnego).
9. Cena przelotu może się różnić zależnie od terminu. Cenę przelotu dla dzieci, w ofertach promocyjnych, obniżyliśmy
o połowę.

ZNIŻKA 3% DLA STAŁYCH KLIENTÓW
10. Zniżkę 3% dla Stałych Klientów można dodać logując się do Strefy Klienta (tylko w Aplikacji Mobilnej ITAKA).
11. Zniżka jest aktywna do 14 dni po dokonaniu rezerwacji.
12. Stały Klient to uczestnik Programu Lojalnościowego, który zapisał się do Programu Lojalnościowego do dnia 02.03.2021 r.
13. Zniżka 3% dla Stałych Klientów dostępna jest tylko dla najnowszej wersji Aplikacji Mobilnej ITAKA.
14. Pula zniżek w promocji jest ograniczona i ważna do jej wyczerpania.
15. Dodatkowa zniżka dla Stałych Klientów w wysokości 3% liczona jest na rezerwacji potwierdzonej i opłaconej zaliczką.
Zniżka nie nalicza się od: TFG, TFP, dodatkowych ubezpieczeń oraz wybranych usług dodatkowych. Aktualna lista dostępna
jest w punktach sprzedaży.

