
 

KOMUNIKAT SPECJALNY 
z dnia 22 kwietnia 2020 roku 

dot. oferty specjalnej na wyjazdy do/z Włoch w okresie 3-29 czerwca 2020 
 

Szanowni Państwo, 

 

 W związku z częściowym znoszeniem obostrzeń dotyczących przemieszczania się na terenie Włoch                    

i otarciem granic, a także znoszeniem obowiązku kwarantanny dla przybywających z zagranicy, podjęliśmy 

decyzję o wprowadzeniu do sprzedaży oferty specjalnej, dostępnej od 3 do 29 czerwca 2020 roku na trasach 

Polska-Włochy-Polska. 

Uruchamiana oferta obejmuje wyjazdy i powroty realizowane wg poniższych rozkładów: 

Polska-Włochy-Polska (3/6.06 z Polski, 6/8.06 do Polski) 

 

Polska-Włochy+Monako+Francja-Polska (od 10.06 do końca miesiąca) 
 

Zakup biletu w ofercie specjalnej gwarantuje klientowi, w cenie przejazdu, podwójne miejsce siedzące 

do czas zniesienia restrykcji dot. dystansu społecznego. Powyższa oferta obejmuje wyłącznie bilety bezzniżkowe 

i bezzwrotne. Informujemy również, że wszystkie wcześniej zakupione i niewykorzystane bilety, będzie można 

zrealizować w powyższych terminach, jednak może pojawić się konieczność dopłaty w obowiązującej ceny.                 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi, 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.  

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

telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail pasażera. 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 dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary zostaną poddane obowiązkowej 

dezynfekcji specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy o przekazywanie klientom prośby                              

o zachowanie bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób, oczekujących na przystanku oraz o obowiązku 

zapoznania się (przed podróżą) z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy oraz zaleceniami Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego.  

Cieszymy się, że do naszej oferty specjalnej dołącza kolejny kraj. Nie ustajemy w działaniach, by                          

w najbliższej przyszłości wznowić następne połączenia. Z uwagi na to, że nasza oferta jest stale modyfikowana, 

prosimy o bieżące śledzenie przekazywanych przez nas informacji i komunikatów. 

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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