
                                                                      Biuro Turystyczne „BEZKRESY” s.c. 
                                                                00-238 Warszawa, ul. Długa 16 lok. A11 
                                                                tel./fax: (+48) 22 826-52-68 • tel. (+48) 22 826-05-90 
                                                                e-mail: bezkresy@bezkresy.pl • www.bezkresy.pl 
                                                                Rejestr Organizatorów Turystyki Wojewody Mazowieckiego nr 1573  
                 członek WIT i ITRP,    NIP: 521-368-35-92  
                 Nr konta bankowego: 65 1050 1038 1000 0092 0440 7556 

 

SAMOLOT 

Samoloty. Biuro korzysta z usług rejsowych linii lotniczych (tradycyjnych lub tanich). Na życzenie 

klienta organizuje również czartery. 

Catering. Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe) odchodzą zupełnie od podawania 

posiłków na pokładach samolotów lub serwują skromne przekąski (typu kanapka i napój lub owoce). 

W przypadku, gdy linie nie przewidują posiłków na pokładzie, można nabyć kanapki lub niekiedy 

dania obiadowe w tzw. sky-barze obsługiwanym przez stewardesy. Dokładne informacje na temat 

posiłków i ich cen otrzymacie Państwo na pokładzie samolotu. 

Obsługa. W przypadku zagranicznych linii lotniczych obsługa samolotu (stewardesy lub piloci) nie 

mówi po polsku – ale zawsze można porozumieć się w języku angielskim. 

Uwaga: Klienci linii lotniczych mogą zostać niewpuszczeni na pokład z powodu niewłaściwego lub 

podejrzanego zachowania, nietrzeźwości lub znalezienia przy nich niebezpiecznych przedmiotów. 

W skrajnych przypadkach może dojść również do przerwania lotu, czego skutkami prawnymi i 

finansowymi obciążony zostanie pasażer, który spowodował taką sytuację. 

Na pokład samolotu w bagażu podręcznym nie wolno wnosić: ostrych przedmiotów; kremów, 

past płynów w ilości większej niż 100 ml; niektórych sprzętów sportowych i biwakowych; 

niektórych urządzeń elektrycznych, np. blendera; narzędzi, broni, substancji toksycznych; 

chemicznych, wybuchowych i łatwopalnych. Należy zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami. 

Overbooking: Turyści, zwłaszcza ci, którzy sami dokonują zakupu biletów powinni pamiętać o tzw.  

overbookingu – tj. zgodnemu z prawem sprzedaniu przez linie lotnicze większej liczby biletów niż 

miejsc w samolocie. Może to skutkować niewpuszczeniem na pokład z powodu braku miejsca. Dobrze 

jest więc zarezerwować sobie miejsce jeszcze przed przybyciem na lotnisko w czasie dopuszczalnym 

przez daną linię lotniczą. 

Zdrowie: pasażerowie mający problemy zdrowotne, które mogą nasilić się w czasie lotu powinni 

przygotować się odpowiednio – poradzić się lekarza  i  ewentualnie zażyć lekarstwa. 

 

 


