
 

 

KOMUNIKAT DLA TURYSTÓW 

 W związku z epidemią COVID-19 informujemy, że nasze biuro na bieżąco monitoruje sytuację. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi krajowymi i zagranicznymi kontrahentami. Wszystkie 

dotychczasowe rezerwacje są potwierdzone, opłacone w formie zaliczek na przyszłe świadczenia  

i zarówno nasze biuro, jak i nasi partnerzy jesteśmy gotowi do realizacji usług, gdy tylko zniknie zagrożenie 

i nasi Klienci będą mogli bezpiecznie spędzić zaplanowane urlopy. 

 Jednakże wobec niemożności przewidzenia końca epidemii, informujemy, że decyzje  

o realizacji konkretnych turnusów będziemy podejmować nie wcześniej niż 3 – 4 tygodnie przed 

planowanym terminem o czym Klienci będą informowani w formie komunikatów przesłanych na telefon 

w postaci wiadomości SMS lub drogą mailową. 

 Mając na uwadze dobro naszych Klientów, informujemy, że w sytuacji odwołania lub rezygnacji 

 z wyjazdu  możliwe są następujące rozwiązania : 

1. Zmiana terminu wyjazdu na późniejszy, 

2. Skorzystanie z VOUCHERU o wartości równej kwocie wpłaconych zaliczek, który można będzie 

wykorzystać w ciągu 365 dni od daty rozpoczęcia planowanego dotychczas wyjazdu, 

3. Pisemna rezygnacja z wyjazdu z powodu epidemii SARS-CoV-2. W tym przypadku, zgodnie  

z treścią art. 15k ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

 (Dz. U. poz. 374, 567 ze zmianami), skuteczne prawnie rozwiązanie umowy nastąpi po upływie 180 dni 

od daty złożenia rezygnacji. Zwrot 100% zaliczki nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania 

umowy. Analogiczny tryb będzie stosowany w przypadku odwołania imprezy przez organizatora (nie 

dotyczy wycieczek przesuniętych na inny termin). 
 

 Jednocześnie przypominamy Państwu, że wszystkie wpłaty (dotyczy to także opcji VOUCHERU  

o którym mowa w pkt 2)  są prawnie chronione i zabezpieczone poprzez: 

1. Gwarancję Ubezpieczeniową na kwotę 640.938,40 PLN wystawioną przez TUiR AXA   

2. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji od poniedziałku do piątku  

w godz. 10:00 – 16:00. 

Mail:    arion@arion.pl 

Telefon:  781 892 523   

  Mając nadzieję na szybką poprawę sytuacji, liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość z Państwa 

strony oraz wsparcie, w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. 
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