
SZCZEGÓŁY  DOTYCZĄCE PRZEJAZDU AUTOKAREM

bagaż do autokaru
• Limitu bagażu to maksymalnie: 2 torby na narty/snowboard, jedna torba bagażu 

zasadniczego, jedna torba na buty narciarskie + jedna torba/pojemnik wielkości 
torby na buty narciarskie z prowiantem. Na pokład autokaru można zabrać bagaż 
podręczny wielkości plecaka + prowiant oraz koc i poduszkę. 

• Zaleca się opisanie każdego bagażu wkładanego do luków i przyczepy 
zawieszkami turystycznymi z danymi kontaktowymi.

• Pakowanie bagażu odbywa się wyłącznie pod nadzorem kierowcy w kolejności 
przystanków  wsiadania i wysiadania

ograniczenia  typu towarów, których nie zabieramy wcale do luków autokaru:
• Wszelkie napoje w petach, puszkach czy op. szklanych. Lody, desery lub 

niezabezpieczony odpowiednio nabiał. 
• Na pokładzie autokaru nie wolno wnosić i spożywać piwa!. 
• W górnych schowkach nie wolno przechowywać opakowań szklanych ani innych 

większych niż 1L oraz przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla 
innych podczas wypadku. 

• W drodze powrotnej, zakupy regionalne jak sery czy wędliny chowamy opisane 
wyłącznie do luków autokaru

zasady przejazdu:
• Należy bezwzględnie zapiać pasy bezpieczeństwa. 
• W autokarze obowiązuje całkowity zakaz palenia czegokolwiek pod groźbą 

usunięcia sprawcy z pojazdu na najbliższej stacji bez prawa do zwrotu za przejazd. 
• Zakazuje się podróży w pozycji stojącej w przejściach  
• Należy zachowywać się tak, aby inni podróżujący i kierowcy mieli komfort pracy 

oraz podróży. 
• Zaleca się wstrzemięźliwość przy spożywaniu napojów  alkoholowych.

postoje
• Autokar będzie się zatrzymywał maksymalnie co 4 h na krótki postój oraz na dwie 

dłuższe przerwy 45  min. na ciepłą kolację oraz śniadanie.
• Autokar czeka maksymalnie 5 min. na  przystankach na podróżujących. Po tym 

czasie, dotarcie do niego na trasie leży po stronie podróżującego. Wyjątkiem są 
sytuacje, gdy ktoś wcześniej zgłosi telefonicznie opóźnienie i to z istotnych 
przyczyn. 

• Na postojach opróżniamy śmieci po sobie.

inne
Ze względu na wspólny  komfort podróży uprasza się jadących, o zgłaszanie potrzeby 
pilnego skorzystania z tzw.  II kierowcy.  Zjedzie wtedy na najbliższą stację/postój.
Po zakończonej  podróży,  proszę dokładnie sprawdzić, czy nic cennego nie pozostało.


