
Promocja FIRST MOMENT 
 

W terminie do 25 LUTY 2022 NAJNIŻSZE CENY  
Na wycieczki objazdowe   do 30% taniej  dla stałych klientów  do 35% taniej 
Na wyprawy egzotyczne    do 20% taniej  dla stałych klientów do 25% taniej 
 

Niska zaliczka - tylko 15% ceny 
Korzystając z promocji First Moment wystarczy, że przy dokonywaniu rezerwacji wpłacisz tylko 
minimalną zaliczkę w wysokości 15 % ceny.  
 

Gwarancja najniższej ceny 
Tylko w promocji First Moment masz gwarancję, że kupujesz w możliwie najniższej cenie i masz 
największy wybór. Nigdy później nie będą dostępne tak duże rabaty promocyjne (z wyjątkiem 
ewentualnego Last Minute). 
 

Gwarancja bezpłatnej zmiany rezerwacji 
Jeśli zarezerwujesz ofertę w promocji First Moment masz możliwość  

 bezpłatnej rezygnacji do 45 dnia przed wyjazdem  
lub 

 bezpłatnej zmiany terminu lub imprezy - do 30 dnia przed wyjazdem.  
 

Tańsze ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
W czasie promocji First Moment oferujemy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy  
ze zniżką 20%. 
 

Gwarancja zachowania zniżki 
Przy zakupie imprezy turystycznej w promocji First Moment masz prawo do zachowania 
uzyskanej zniżki, nawet jeśli z jakiś przyczyn impreza nie dojdzie do skutku. W takim przypadku 
będziesz mógł zarezerwować inną wybraną imprezę Almaturu z takim samym rabatem 
procentowym. 
 

Warunki promocji First moment: 
1. Promocje powyższe dotyczą imprez zawartych w katalogu Almaturu „Podróże 2022”.  

Nie dotyczą oferty wczasowej.  
2. Ilość miejsc przeznaczona do sprzedaży promocyjnej na poszczególnych imprezach  

i terminach jest ograniczona i może zostać wyczerpana przed końcem promocji. 
3.  Warunkiem udziału jest wplata czasie obowiązywania promocji zaliczki w wysokości 

minimum 15%. Pozostałą cześć płatności należy wpłacić 21 dni przed wyjazdem, a przy 
imprezach egzotycznych – 45 dni przed wyjazdem.  

4.  Promocje dotyczą tylko rezerwacji indywidualnych oraz oferty katalogowej. Nie dotyczą 
zamówień grupowych powyżej 10 osób, dla których cena ustalana jest odrębnie i może być 
wyższa. 

5. Gwarancja bezpłatnej zmiany rezerwacji nie dotyczy wczasów krajowych oraz wypraw 
egzotycznych po terminie zakupu biletów lotniczych, które są zakupywany zwykle na  
3 miesiące przed wylotem. 

 


