
 RZESZÓW  - KROSNO - KOŚICE -  BUDAPEST - ATENY

                                                        
                                                   linia obsługiwana przez   

W cenie przewozu gorąca kawa lub herbata , ubezpieczenie na czas podróży. 
TELEFON AWARYJNY W POLSCE  0048 500 740 005 , W GRECJI  0030 / 210 82 19906

CENTRALNA REZERWACJA w  Polsce Autokar Polska
Tel. 032 / 222 14 71 

e- ma i l  b iuro@auto ka rpo lska.co m.pl    Skype : Au to kar  Polska
Centralna rezerwacja   GG 8885284

Obowi zuj  warunki uczestnictwa Autokar Polskaą ą
BILET OPEN

Za rezerwację  biletu  OPEN  oraz  zmianę  terminu  pobierana  jest  opłata w
wysokości     10    EUR    lub   30   PLN

NADBAGAŻ
Może  zostać  zabrany   tylko gdy  pozwala  na to  miejsce  w luku  bagażowym   za dodatkową  opłatą

w  wysokości   10 EUR  lub  30 PLN .
ZWROT  BILETU

W przypadku rezygnacji z przejazdu do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia podróży, zwrotu
należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony, z potrąceniem 10% ceny biletu, tytułem opłaty

manipulacyjnej. W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi
podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, pomniejszona o 10% wartości tak

określonej kwoty.
Nie dokonuje się zwrotu należności:

• za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione
• w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przejazdu w terminie krótszym niż 24 godziny przed terminem wyjazdu, w części przypadającej na niezrealizowaną jazdę

• za bilety niewykorzystane, w przypadku gdy upłynął ich termin ważności.
Przy zwrotach biletów zakupionych  przez moduł Euroticket www Oferent biletu / Autokar Polska /pobiera opłatę manipulacyjną 

w wysokości 10 %  zgodnie z  Regulaminem korzystania z  modułu  Euroticket www. 
Osoby nieletnie winny  posiadać  upoważnienie do  przewozu  osoby nieletniej

 /druk na stronie www.autokarpolska .com.pl w  dziale dla agentów /

wtorek Wyjazd z Polski                                    Przyjazd do Polski niedziela

03:00 NOWY SĄCZ Dom Kultury Kolejarz Al.Wolności 13:50
03:40 GORLICE  Dw. PKS 13:00
04:20 JASŁO Dw.PKP Przystanek MPK 12:30

-----------------------------------------------------------
03:30 RZESZÓW Dw.PKP Przystanek MPK 13:00
05:00 KROSNO Dw. PKS stanowisko 10 11:30

-----------------------------------------------------------
  SŁOWACJA

08:00 KOŚICE  -   " SAT " -Central Station 08:45
-----------------------------------------------------------

WĘGRY 
11:00 BUDAPEST -  Nebligen - Central Station 05:00

------------------------------------------------------------
Tranzyt przez Serbię i Macedonię

------------------------------------------------------------
GRECJA

06:00 SALONIKI ul.26 Oktomber przy sądzie centralnym 14:15
07:00 KATERINI  Rest.DION 13:15
08:00 LARISA Travel Stop 12:15
11:00 LAMIA Stacja Paliw Macedonia 10:00
13:00 ATENY  Siamos Tours Kondriktonos 10 07:00

 
środa Przyjazd do Grecji                                      Wyjazd z Grecji sobota

 


