
Poniższe promocje dotyczą Kolonii i Obozów przy których znajdują się odpowiednia
informacje i obejmują rezerwacje dokonane bezpośrednio na stronie www.kolonieiobozy.net

Promocje za wczesną rezerwację:

Liczba miejsc przeznaczona na promocję jest limitowana w każdym z terminów. Oznacza to, że zniżki 
w poszczególnych terminach mogą się zakończyć przed terminem obowiązywania danego etapu 
promocji.

Czas trwania promocji: do 30.12.2021

- Rabaty do 400 zł !

- Zaliczka jedynie 10% !

- Gwarancja najniższej ceny - gratis! - w przypadku pojawienia się niższej ceny na dokładnie tę
samą ofertę w tym samym terminie - zwracamy różnicę! Dotyczy również ofert Last Minute.

- Gwarancja  niezmienności  ceny - gratis! - posiadając  tę  gwarancję  mamy  pewność, że cena
zakupionej rezerwacji nie wzrośnie pomimo ewentualnego wzrostu cen paliw lub wzrostu kursu
walut

- Do 30.12.2021 r. - Gwarancja SPOKO COVID - gratis! 

- Do 30.12.2021 r. - Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji KR- gratis!

-  Zmiany  rezerwacji -  do  30  dni  przed  datą  wyjazdu,  można  wielokrotnie  zmienić  wybór
z zachowaniem promocji z dnia zakupu

(*) UWAGA ! Ilość miejsc promocji BE FIRST jest  limitowana, co oznacza, że może zostać wyczerpana
przed  upływem  wyznaczonej  daty.  Promocja  Be  First  łączy  się  z  promocją  SKOT,  RODZEŃSTWO
i PRZYJACIELE.

Dodatkowe rabaty

Przyjaciele – obowiązuje do 31.05.2022:
• - 50 zł minimum 4 os

• - 80 zł minimum 6 osób

• - 100 zł minimum 8 osób lub więcej

www.kolonieiobozy.net



Rabat przyznajemy każdemu z przyjaciół.  Warunki:  przyjaciele jadą na ten sam obóz, zapisują się na wyjazd tego
samego dnia. Przy rezerwacji należy wpisać nazwiska przyjaciół.  Łączy się z Promocją BE FIRST i SKOT. Nie łączy
się  z  innymi  promocjami,  w  tym RODZEŃSTWO.  Rabat  jest  naliczany  ręcznie  na  dokumentach  odsyłanych  po
dokonaniu rezerwacji – po wcześniejszej weryfikacji.

Rodzeństwo
• - 50 zł

Każde z rodzeństwa jadące z nami na dowolne obozy lub kolonie otrzymuje dodatkowe 50 zł rabatu! Promocja nie
dotyczy kuzynostwa tj.  rodzeństwa ciotecznego. Łączy się z Promocją BE FIRST i SKOT. Nie łączy się z innymi
promocjami w tym PRZYJACIELE, Last Minute.

SKOT
• SKOT mały - 50 zł za drugi wyjazd z OK TOURS

• SKOT duży: - 100 zł za trzeci wyjazd z OK TOURS

• SUPER SKOT: za czwarty - 150 zł i kolejny wyjazd z OK TOURS

Łączy się z promocją BE FIRST, RODZEŃSTWO, PRZYJACIELE i innymi, w tym Last Minute

www.kolonieiobozy.net
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