
 

     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Kreowanie ofert 
turystycznych wsi tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją 
Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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STANDARD OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH 

W opisie prezentowanych ofert stosujemy kategoryzację obiektów noclegowych 
obowiązującą w naszym kraju. Subiektywna ocena standardu bazy noclegowej obejmuje 
cechy hotelu, które nie wynikają bezpośrednio z jego standardu, ale są jego dodatkowym 
walorem lub też stanowią wartość dodaną. W każdej ofercie obiekty noclegowe dobrane 
zostały tak, aby zadowolić podróżnego pod względem położenia, atrakcji i oferowanych 
animacji dodatkowych oraz jakości posiłków i surowców do ich przygotowania.  

DOBA HOTELOWA 

Doba hotelowa, a co za tym idzie usługi w obiektach noclegowych (np. wyżywienie), 
ustalona jest odrębnie w każdej z ofert. Należy przestrzegać godzin podanych w 
bezpośrednio wybranej ofercie. 

OPIEKA PILOTA I RECEPCJONISTY OBIEKTU 

Uczestnicy grup autokarowych są objęci opieką pilota podczas wycieczki objazdowej. Pilot 
jest kompetentnym przedstawicielem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna 
Grupa Działania. Po przyjeździe grupy do miejsca noclegowego pilot informuje o godzinach 
i miejscu dyżurów. Recepcjonista obiektu odpowiada za pomoc podczas pobytu w obiekcie.  

PODRÓŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich przewożone są bez 
dodatkowych opłat (za wózek również).  

UWAGI (dotyczą całej oferty) 

1. Podane w katalogu ceny nie obejmują: ceny biletów wstępu do dodatkowo 
zwiedzanych obiektów nie wskazanych w ofercie; ceny dodatkowych atrakcji 
proponowanych przez obiekty noclegowe, ceny dodatkowych napojów do posiłków. 

2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby kolejność realizacji programu, o ile jest 
przewidziana, nie uległa zmianie, jednak ewentualne zmiany mogą zostać 
spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi, niemożliwymi do przewidzenia lub 
uniknięcia, względnie uzasadnionymi obawami o bezpieczeństwo uczestników. 

3. Prezentowane w katalogu zdjęcia są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie 
każdy pokój w danym hotelu lub na statku, nie każde danie wygląda tak samo, jak te 
prezentowane na zdjęciu w ofercie. 

4. Biuro KE LGD nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane 
okolicznościami nadzwyczajnymi o charakterze siły wyższej lub zachowaniem osób 
trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu umowy, których nie dało się przewidzieć 
ani uniknąć.  

5. Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych 
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać nieznacznym zmianom ze względu na 
sezon, warunki pogodowe, prośby gości lub siły wyższe, na które hotelarz nie będzie 
miał wpływu. Przez nieznaczne zmiany należy w tym przypadku rozumieć przesunięcia 
czasowe rzędu ok. 30 minut w stosunku do godzin podanych w ofercie.  

6. Opłata za przewodników lokalnych zależy od liczby uczestników i została obliczona dla 
grup liczących w zależności od oferty, od 8 do 15 osób. Przy liczbie uczestników innej 
niż podano wyżej, opłata może ulec zmianie proporcjonalnie do liczby uczestników.  

7. Podczas wycieczek podróżni korzystają z oprowadzania przez przewodnika. 


