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Katowice, 26.03.2020r.

Komunikat nr 2 z dnia 26.03.2020r.
Szanowni Klienci, Kontrahenci oraz Agenci !
Na skutek obecnej sytuacji w kraju i na świecie, wywołanej
rozprzestrzenianiem się COVID-19 i wprowadzeniem stanu zagrożenia
epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terenie naszego kraju, oraz
ograniczeniami dotyczącymi podróżowania, informujemy,
że Biuro Podróży ALTAMIRA zawiesza, ze skutkiem natychmiastowym,
wszystkie wyjazdy turystyczne do dnia 10.05.2020 r.
Przekazujemy Państwu informację na ten moment o obecnym stanie oraz
podjętych przez nas działaniach w związku z wyjazdami:
Wyjazdy od 9 marca do 14 kwietnia 2020 zostały odwołane.
Z Klientami którzy mieli zaplanowany wyjazd w tym okresie jesteśmy w stałym
kontakcie, a sytuacja jest monitorowana przez nasze Biuro na bieżąco. Pragniemy
nadmienić, że wszyscy Klienci, którzy mieli wyjechać od dnia 09.03.2020r. do dnia
04.04.2020r. otrzymali zwrot swoich dokonanych wpłat w terminach zgodnych z
obowiązującą ustawą.
Klienci z dokonanymi rezerwacjami na imprezy z terminem wyjazdu od 05.04.2020r.
do 14.04.2020r. otrzymali możliwość: bezkosztowej zmiany terminu oraz kierunku
wyjazdu do 31.12. 2020r. , otrzymają voucher na wpłaconą kwotę do wykorzystania –
ważny przez 1 rok lub zwrot wpłaconej zaliczki.

Wyjazdy od 15 kwietnia do 10 maja 2020
Klienci, którzy mają zawarte umowy na wyjazdy od 15 kwietnia do 10 maja
2020r. mają możliwość bezkosztowej zmiany terminu oraz kierunku wyjazdu w
cenie w jakiej był on oferowany.
Możliwa jest również zamiana wpłaconej zaliczki na voucher, który będzie
wykorzystany na poczet wyjazdów realizowanych w 2021 roku.
Wyjazdy od 27 kwietnia do 03 maja 2020 ( Majówka)
Klienci, którzy mają zawarte umowy na wyjazdy majówkowe w kraju będą przez
nasze biuro informowani odnośnie realizacji tych wyjazdów zgodnie z OWU oraz
rozwojem sytuacji w kraju.

Biuro Podróży Altamira s.c.
W. Mroczek, K. Myszkowska
40-467 Katowice, ul. Mysłowicka 28
tel: +48 510 910 100 tel/fax: +32 209 30 66
e-mail: biuro@altamira.net.pl
www.altamira.net.pl

Wyjazdy po 10 maja 2020
Klientów, którzy mają zawarte umowy na wyjazdy po 10 maja 2020r.
informujemy, że na wyjazdy po 10 maja obowiązują zasady rezygnacji OWU,
jednak Klient może zmienić bezkosztowo termin lub rodzaj imprezy do 45
dni przed wyjazdem. Zasada ta nie dotyczy rezygnacji definitywnych.
Wyjątkiem są Stali Klienci Grupowi, którzy zarezerwowali wycieczki według
umów grupowych. Zgodnie z tymi zasadami, nie są obecnie możliwe
bezkosztowe rezygnacje z imprez wakacyjnych.

Rezygnacje i anulacje imprez odbywających się po 15 kwietnia będą
rozpatrywane zgodnie z przygotowanymi obecnie specjalnymi regulacjami
prawnymi, dotyczącymi tzw. tarczy antykryzysowej. Do czasu przyjęcia tych
przepisów nie będą one rozpatrywane, prosimy Klientów o cierpliwość i
zrozumienie. Wg propozycji rządowych klienci będą się mogli przepisać na inną
imprezę lub oczekiwać na rozwiązanie umowy 180 dni.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości w tych ciężkich, nie tylko dla
turystyki czasach.
Pozdrawiamy
Zespół ALTAMIRA
i pozostajemy w kontakcie pod numerami telefonów
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9 do 17
pod numerami telefonów:
tel.: 32 209 30 66, kom.: 510 910 100,

