
 

REGULAMIN PROMOCJI „HERE WE GO POLAND – LATO 2023” 

 

1. Organizatorem promocji jest Orex Travel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Bohaterów 

Września 22/138, 02-389 w Warszawie, wpisane do rejestru biur podróży pod numerem 

1571. 

2. Promocja dotyczy oferty Lato 2023. 

3. Promocja Here We Go trwa od 05.10.2022 do 31.03.2023 i jest ograniczona ilością miejsc. 

4. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych wylotów od 01.04.2023 do 31.10.2023. 

5. Promocja Here We Go obejmuje: 

 

RABATY AŻ DO 45% 

 

PROMOCYJNA WYSOKOŚĆ ZALICZKI: 
- tylko 5% zaliczki dla rezerwacji założonych od 05.10.2022 do 30.11.2022  

- 10% zaliczki dla rezerwacji założonych od 01.12.2022 do 31.01.2023  

- 15% zaliczki dla rezerwacji założonych od 01.02.2023 do 28.02.2023  

- 20% zaliczki dla rezerwacji założonych od 01.03.2023 do 31.03.2023  

- 25% zaliczki od 01.04.2023 

dopłata do całości na 21 dni przed wylotem. 

 

DODATKOWE BONUSY: 

• Gwarancja Niezmienności Ceny – dla rezerwacji założonych do 28.02.2023 GRATIS  

Cena rezerwacji nie ulegnie zmianie do dnia wylotu. Ewentualny wzrost kursów walut, 

kosztów transportu, opłat lotniskowych etc. pokryje Organizator i nie będzie to miało wpływu 

na cenę Imprezy. 

 

• Gwarancja Bezkosztowej Zmiany – dla rezerwacji założonych do 28.02.2023 GRATIS 

Do 45 dni przed wylotem istnieje możliwość dokonania dwóch, bezpłatnych zmian w 

rezerwacji; dotyczy to, tylko i wyłącznie, zmiany: terminu, hotelu, lotniska wylotowego oraz 

Uczestników (przy czym 1 z Uczestników musi pozostać bez zmian). Wszelkie zmiany mogą 



 
zostać dokonane po potwierdzeniu przez Orex Travel w ramach dostępnych miejsc, w tej 

samej bądź wyższej cenie, z oferty aktualnej w dniu dokonania zmiany. 

 

• Bezkosztowa Anulacja Rezerwacji – dla rezerwacji założonych do 28.02.2023 GRATIS 

Możliwość bezkosztowej anulacji rezerwacji bez podawania przyczyny, do 30 dni przed 

rozpoczęciem Imprezy, pod warunkiem przeniesienia wpłaconej zaliczki na Voucher. 

 

INFANT LECI ZA 0 PLN!  
Promocja dotyczy wszystkich imprez z datą wylotu od 15.04.2023 do 31.10.2023. 

 

6. Promocja dotyczy rezerwacji indywidualnych.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji, bez konieczności podawania 

przyczyny, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte 

przez Uczestnika, który dokonał zakupu Imprezy Turystycznej przed jej odwołaniem. 

Informacja o odwołaniu Promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej lub w inny 

sposób podana do wiadomości publicznej. 


