
REZERWACJA 

- osobista w biurze przy ul. Królewskiej 1 30-045 Kraków w godz. 10:00 – 17:00  

- telefoniczna na okres 20 minut + wymagana wpłata przelewem wg. następującego schematu:  

KROK 1: 

-  telefoniczne proszę zrobić rezerwację, podając imię i nazwisko min.1 osoby która będzie jechać 

- proszę upewnić się o której godzinie jest odjazd autokaru i potwierdzić kwotę wyjazdu z 

pracownikiem biura 

 

KROK 2:  

- proszę zrobić przelew na kwotę odpowiadającej liczbie osób i ewentualnych dodatkowych świadczeń 

jak np. ubezpieczenie  

- wyjazd na Rohace, Kubinska Hola, Malino Brdo – cena 39 PLN /osoba 

- wyjazd na Chopok – cena: 49 PLN/osoba  

- ubezpieczenie KL NNW  5 PLN/ osobę  - warunki ubezpieczenia dostępne w linku poniżej  

Ogólne warunki ubezpieczenia (narty) 

 

Proszę tytuł płatności wpisać wg. poniższego schematu:  

 

Nazwisko i ilość osób dla których łącznie robimy rezerwację/ data, dzień tygodnia, godzina odjazdu/ 

informacja o wykupieniu ubezpieczenia oraz telefon 

Kowalska 8 os / Chopok / 10.12 niedziela 06:05/ 2 ubezpieczenia lub np. bez ubezpieczenia /  tel: 

600 000 898 

 

 

KROK 3: 

- proszę wysłać potwierdzenie przelewu na adres: antalek@antalek.pl podając imiona i nazwiska 

wszystkich osób, dla których była dokonywana rezerwacja wraz z dopiskiem „Zapoznałem (am) się z 

warunkami przejazdu i akceptuję jego treść.” 

- w przypadku wykupienia ubezpieczenia, do tych danych należy jeszcze dopisać datę urodzenia 

wszystkich ubezpieczonych osób 

- jeśli nie znasz tych danych, można je podać w późniejszym terminie mail’owo lub telefonicznie  

- w przypadku braku podania wymaganych danych do ubezpieczenia, nie będzie ono działało 

- proszę dołączyć potwierdzenie płatności wygenerowane przez bank  

 

 

http://www.antalek.pl/ogolne_warunki_ubezpieczenia_ski.pdf
mailto:antalek@antalek.pl


KROK 4:  

- czekaj na mail’owe potwierdzenie rezerwacji i wydrukuj je i zabierz ze sobą na wyjazd lub miej do 

niego podgląd na swoim smartfonie 

 

Warunki przejazdu: 

1. Cena nie obejmuje ubezpieczenia KL, NNW oraz bagażu.  

2. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu. 

3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu do środy w tygodniu wyjazdu Klient otrzymuje 100% zwrotu 

kosztu biletu. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie koszty wyjazdu nie są zwracane. 

4. Nie przysługuje zwrot za niewykorzystanie biletu lub spóźnienie się na wyjazd lub powrót. 

5. Transport autokarem / busem w określonym dniu i godzinie.  

 


