
 

KOMUNIKAT SPECJALNY 
z dnia 4 maja 2020 roku 

Oferta specjalna na kursy do/z Wielkiej Brytanii od 9 maja 
 

Szanowni Państwo. 

 W związku z rosnącym zainteresowaniem połączeniami na trasach Polska-Wielka Brytania-Polska, Zarząd 

Sindbad Sp. z o.o. podjął decyzję o uruchomieniu kolejnej, tymczasowej oferty, obowiązującej do końca maja. 

Pierwszy wyjazd z Polski odbędzie się w sobotę, 9 maja, a powrót do Polski w poniedziałek, 11 maja. 

 Wprowadzona oferta specjalna będzie obejmowała połączenia w obydwóch kierunkach, realizowane                      

w poniedziałki, środy i soboty według poniższego rozkładu jazdy: 

              POLSKA-WIELKA BRYTANIA-POLSKA 

 Prosimy o zwrócenie uwagi, że z powodu zamknięcia przystanku Victoria Station w Londynie, uruchomiliśmy 

w tym mieście tymczasowy przystanek – Victoria Green Line Bus Station, znajdujący się po drugiej stronie 

Buckingham Palace Road (współrzędne: 51.4928741 -0.1461883).  

Podobnie jak w przypadku oferty do/z Niemiec, zakup biletu w ofercie specjalnej gwarantuje klientowi 

podwójne miejsce siedzące (do czasu zniesienia restrykcji, które zakładają możliwość sprzedaży jedynie połowy 

miejsc siedzących w autokarze). Powyższa oferta obejmuje wyłącznie bilety bezzniżkowe i bezzwrotne. Informujemy 

również, że wszystkie wcześniej zakupione i niewykorzystane bilety, będzie można wykorzystać w ramach 

powyższych przejazdów (może pojawić się konieczność dopłaty do wyższej ceny biletu). W związku z dynamicznie 

zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi władz państwowych, zastrzegamy możliwość 

wprowadzenia zmian w ofercie lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika. W takim przypadku 

pasażerowi przysługiwać będzie prawo do wykorzystania biletu w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.  

Przypominamy, że nadal warunkiem koniecznym przy sprzedaży naszej oferty jest wpisanie numeru telefonu 

kontaktowego oraz adresu e-mail pasażera. W przypadku stwierdzenia braku powyższych danych lub ich 

nieprawidłowym podaniu, odpowiedzialność za kontakt z pasażerem będzie spoczywała na agencie sprzedającym 

bilet.  

Informujemy również, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia każdy pasażer powinien posiadać 

własną maseczkę ochronną lub przyłbicę zasłaniającą usta i nos. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa naszych klientów 

oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki odkażające do rąk, a po 

każdym zrealizowanym kursie autokary zostaną poddane obowiązkowej dezynfekcji specjalnymi płynami. 

Nasza obecna oferta obejmuje na ten moment dwa kierunki: Polska-Niemcy-Polska oraz Polska-Wielka 

Brytania-Polska. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie możliwe będzie uruchamianie linii do kolejnych krajów 

oraz rozszerzanie już obowiązującej oferty.  

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków przejazdu w ramach oferty specjalnej znajdują się pod 

każdym rozkładem jazdy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem Infolinii  

+48 77 443 44 44 lub 801 22 33 44.  

Zarząd Sindbad Sp. z o.o.  
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