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Amadeus, wiodący dostawca rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla 

globalnej branŜy turystycznej poinformował, Ŝe jako pierwszy wprowadził na rynek 

przeznaczone dla biur podróŜy rozwiązania zgodne ze standardem IATA – EMD (Electronic 

Miscellaneous Document) – i uzyskał dla nich całkowitą akceptację IATA. Wszyscy 

dostawcy GDS zobowiązani są zapewnić dostępność standardu EMD dla biur podróŜy na 

wszystkich rynkach ARC (Airlines Reporting Corporation) i BSP (Billing & Settlement Plan) 

do końca 2013 roku.     

EMD to branŜowy standard elektronicznej wymiany informacji, umoŜliwiający liniom 

lotniczym i biurom podróŜy bardziej efektywną wymianę danych związanych ze sprzedaŜą, 

zarządzaniem, dystrybucją i realizacją usług lotniczych. Amadeus jest pierwszą w branŜy 

firmą, która osiągnęła pełną zgodność z tym standardem. Amadeus nie tylko zastąpił 

dotychczasowe narzędzie nową wersją elektroniczną, pozwalającą na wystawianie 

dokumentów związanych z niezaleŜnymi usługami związanymi z podróŜowaniem, takimi jak 

dostęp do poczekalni, vouchery itd., ale – wyprzedzając konkurentów – zapewnił moŜliwość 

pobierania opłat za szereg usług bezpośrednio związanych z lotem, takich jak obsługa 

nadbagaŜu czy moŜliwość wyboru posiłków.  

Firma Amadeus informowała juŜ o kompleksowym rozwiązaniu EMD dla linii lotniczych 

wdroŜonym 1 czerwca 2010 roku w linii Finnair, które umoŜliwia przewoźnikowi korzystanie 

z EMD w bezpośrednich kanałach sprzedaŜy. Wprowadzanie przez Amadeus rozwiązań EMD 

na kolejne rynki umoŜliwi liniom lotniczym dystrybuowanie, równieŜ za pośrednictwem biur 

podróŜy, szerokiej gamy produktów zgodnie ze standardami IATA – w tym takŜe usług 

dodatkowych – poprzez kanał dystrybucyjny, który przynosi przewoźnikom ponad 60% 

obrotów i zapewnia wysokie zyski.  

Wprowadzenie standardu EMD w biurach podróŜy pozwala obniŜyć koszty, umoŜliwia 

zautomatyzowane raportowanie i księgowanie sprzedaŜy usług dodatkowych, a jednocześnie 



oferuje podróŜnym pojedynczy, skonsolidowany i czytelny dokument elektroniczny, 

szczegółowo prezentujący wszystkie zakupione usługi. Standard ten ma kluczowe znaczenie 

dla efektywnej sprzedaŜy dodatkowych usług linii lotniczych, takich jak zwiększona 

przestrzeń przed fotelem, posiłki podczas lotu czy opłaty bagaŜowe. Według badania, 

przeprowadzonego ostatnio przez IdeaWorks, usługi dodatkowe są szybko rosnącym 

składnikiem obrotów linii lotniczych – w 2009 roku ich wartość na całym świecie wzrosła o 

43%, osiągając 11 mld euro[1].   

– Cieszymy się, Ŝe jako pierwsza firma w branŜy oferujemy biurom podróŜy pełne rozwiązanie 

o kluczowym znaczeniu dla dochodowości. Biura podróŜy zyskują jednolitą, ustandaryzowaną 

metodę obsługi sprzedaŜy wszelkich usług linii lotniczych, w pełni zintegrowaną z ich 

systemami, pozwalającą w bardziej efektywny sposób kontrolować wydatki – komentuje Rudy 

Daniello, dyrektor ds. zarządzania produktami dystrybucyjnymi w firmie Amadeus. 

– EMD jest dla nas bardzo waŜny, poniewaŜ linie lotnicze zmierzają w kierunku 

opracowywania ofert wieloskładnikowych. Szukamy ekonomicznego sposobu rozliczania 

kaŜdej sprzedawanej przez nas usługi, który da się dopasować do istniejących procesów i 

poprawi ich automatyzację. Kryteria te w pełni spełnia oferta EMD firmy Amadeus – mówi 

Minna Tuorila, dyrektor działu podróŜy słuŜbowych w fińskim biurze podróŜy Suomen 

Matkatoimisto. 

WdroŜenie przez Amadeus rozwiązań EMD dla biur podróŜy jest obecnie realizowane w 

Finlandii – pierwsze biura mają rozpocząć ich wykorzystywanie w I kwartale 2011 r. Na 

kolejnych 20 rynkach, w tym rynkach ARC (Airlines Reporting Corporation), wejdą one do 

eksploatacji w 2011 roku, na kolejnych 70 rynkach w 2012 roku, zaś na pozostałych 70 

naleŜących do IATA rynkach BSP (Billing & Settlement Plan) – w 2013 roku. EMD jest 

kluczowym składnikiem realizowanego przez IATA przedsięwzięcia usług elektronicznych, 

mającego na celu wyeliminowanie dokumentów papierowych. Według szacunków IATA, 

wprowadzenie EMD pozwoli branŜy lotniczej zaoszczędzić 2,9 mld USD rocznie. 

  

*** 

Informacje o firmie Amadeus 



Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług 
przetwarzania danych dla światowej branŜy turystycznej.  

Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, 
przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura 
podróŜy, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni). 

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach.  
W 2009 roku system Amadeus przetworzył ponad 670 milionów transakcji. 

Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei 
(dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny – centrum przetwarzania danych) oraz biura 
regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma Amadeus świadczy usługi dla 
klientów za pośrednictwem 72 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących 
swoją działalnością 195 krajów. 

  

Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem 
„AMS.MC”. W 2009 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,461 mln euro oraz EBITDA 
w wysokości 894 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie ponad 10 200 pracowników, 
reprezentujących 123 narodowości.  

Więcej informacji o firmie Amadeus moŜna znaleźć na stronie internetowej 
www.amadeus.com.pl  
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Zachowanie gości hotelowych - dla hotelarzy najwaŜniejsza jest uczciwość 

2011-01-05  

Norymberga, 05 stycznia 2011 r. - ankieta przeprowadzona przez hotel.info (www.hotel.info 
), serwis rezerwacji hotelowych online, wśród hoteli partnerskich w Niemczech i Europie 
wykazała, Ŝe najbardziej ceni się u gości hotelowych ich uczciwość. 

Według hotel.info hotelarze najbardziej cenią sobie zatem gości, którzy terminowo regulują 
rachunki za pobyt, a po ich wyjeździe niczego nie brakuje w pokojach hotelowych. Prawie 
100% z ankietowanych hotelarzy uznało ten punkt za "bardzo waŜny" albo "waŜny". 

Uzyskując wynik 95% kolejną z cenionych cech jest niezawodność, np. nieodwoływanie 
rezerwacji w ostatniej chwili albo przestrzeganie czasów Check-In i Check-out. W opinii 
hotelarzy trzecie miejsce zajęło uprzejme zachowanie wobec obsługi hotelowej. Ponad ośmiu 
na dziesięciu managerów hoteli wyraziło taką właśnie opinię. 



Czystość i hojność natomiast, chociaŜ oczekiwałoby się, Ŝe to właśnie one uplasują się dość 
wysoko w wynikach, nie mają, jak się okazuje, aŜ takiego znaczenia. Podczas gdy ponad 80% 
hotelarzy uznało jednak "czystość" za cechę "bardzo waŜną" i "waŜną", mając nadzieję zastać 
opuszczany przez gości pokój w jako takim porządku, to szczodrość gości nie jest zbyt istotną 
cechą. Tylko co piąty z ankietowanych uznał napiwki za waŜną cechę. 

Ankieta została zrealizowana przez hotel.info (www.hotel.info ) wśród niemieckich i 
europejskich hotelarzy w ramach biuletynu hotelowego. MoŜna w niej było przyporządkować 
poszczególnym cechom następujące wartości "bardzo waŜne", "waŜne", "neutralne", "mniej 
waŜne" i "niewaŜne". W ankiecie wzięło udział ponad 700 hotelarzy. 

Źródło informacji: APA-OTS 

Dlaczego wszyscy narciarze jeŜdŜą na Słowację? 

2011-01-04  

Od kilku sezonów najlepsze ośrodki narciarskie na Słowacji, takie jak Tatrzańska Łomnica 
czy Jasna pod Chopokiem stały się waŜnym punktem na narciarskiej mapie Europy. RównieŜ 
coraz więcej Polaków zmęczonych słabą infrastrukturą, krótkimi trasami oraz wiecznymi 
kolejkami do wyciągów w rodzimych kurortach – wybiera białe szaleństwo u naszych 
południowych sąsiadów. Trzeba jednak przyznać, Ŝe Słowacy nie zasypują gruszek w popiele 
i z roku na rok przygotowują dla swych gości coraz więcej atrakcji. 

W sezonie 2010/2011 wszyscy, którzy zdecydują się na pobyt w Tatrzańskiej Łomnicy 
znajdującej się tylko 45 minut jazdy samochodem z Zakopanego, będą mogli skorzystać z 
nowej supernowoczesnej 6-osobowej kolejki, której otwarcie miało miejsce 18.12.2010. 
Podgrzewane siedzenia i nowoczesny system bezpieczeństwa RPD (zapewniający odporność 
na podmuchy wiatru) to nie jedyne plusy tej inwestycji. Dzięki niej o 1/3 zwiększy się 
równieŜ przepustowość ośrodka, co powinno niemal całkowicie wyeliminować kolejki do 
wyciągów. Koszt budowy kolejki linowej to ok. 7,7 mln EURO! A to jeszcze nie koniec 
świetnych wiadomości z Tatrzańskiej Łomnicy… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Na odcinku z górnej stacji Łomnickiej Przełęczy w dół do Tatrzańskiej Łomnicy czeka na 
narciarzy 6 kilometrów pierwszorzędnej trasy i najwyŜsze przewyŜszenie na Słowacji – aŜ 
1340 metrów! Stworzenie trasy było moŜliwe dzięki inwestycji w nowy system zaśnieŜający, 
która wyniosła kolejne 2,9 mln EURO. 

Kolejnym udogodnieniem, które z pewnością ucieszy wszystkich narciarzy planujących 
wypoczynek w Tatrzańskiej Łomnicy jest nowy, ogromny (400 miejsc dla samochodów i 10 
autokarów) parking. Inwestycja powstała w bezpośredniej bliskości kolejki krzesełkowej 
przewoŜącej narciarzy z Tatrzańskiej Łomnicy do stacji końcowej Start. Dzięki niej narciarze 
i snowboardziści raz na zawsze będą mogli zapomnieć o forsownym przemieszczaniu się ze 
sprzętem. 

RównieŜ Jasna pod Chopokiem (40 min. jazdy od granicy w ChyŜne) znacząco wzbogaca w 
niniejszym sezonie swoją infrastrukturę. W tym samym dniu co w Tatrzańskiej Łomnicy 
został tu oddany do uŜytku supernowoczesny 6-osobowy wyciąg DopperMayr, który stanowi 
pierwszy etap spełnienia marzeń narciarzy, którzy pragną bezpośredniego połączenia między 
północnymi i południowymi stokami Chopoka. Wyciąg zaopatrzony jest w nowoczesny, 
zapewniający odporność na podmuchy wiatru - system RPD, a jego czas jazdy to jedynie 5 
min! Koszt tej inwestycji, to 6 mln EURO. 



Kolejnym powodem, dla którego warto się w tym roku wybrać do Jasnej pod Chopokiem jest 
jeszcze wyŜszy komfort jazdy na nartach. Dzięki 35 nowym automatycznym armatkom 
wodnym (większość z nich to najnowocześniejszy model -RUBIS EVOLUTION), kolejne 
2400 metrów trasy ROVNÁ HOĽA – ZÁHRADKY będzie kusić narciarzy idealnymi 
warunkami do szusowania. Łączna ilość tras w Ośrodku Jasna – Chopok objętych sztucznym 
naśnieŜaniem wzrosła do 17 km.  Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln EURO. 

 Jeszcze taniej! 

Wielomilionowe inwestycje, to nie jedyny sposób na przyciągnięcie ogromnych rzeszy 
narciarzy z całej Europy do Słowacji. Słowackie Tatry Wysokie oferują wszystkim gościom 
jeden, łączony karnet umoŜliwiający korzystanie z wielu tras o róŜnym stopniu trudności – w 
kilku ośrodkach. Kilkudniowy skipass zakupiony w Tatrzańskiej Łomnicy czy Jasnej pod 
Chopokiem uprawnia takŜe do zabawy na stokach Strbskiego Plesa (Jezioro Szczyrbskie) w 
Starym Smokowcu i Liptowskiej Ciepliczce (Liptovska Teplicka). 

W sezonie 2010/2011 amatorzy śnieŜnych szaleństw po raz pierwszy będą mogli równieŜ 
skorzystać z nowego Slovakia Super Skipassu, który umoŜliwi szusowanie na jednym 
karnecie w ośrodkach Wysokie Tatry - Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec, Strbske Pleso, 
Donovaly, Wielka Racza oraz w największym ośrodku narciarskim na Słowacji, w Jasnej w 
Tatrach Niskich pod Chopokiem. Cena w przedsprzedaŜy całosezonowego Slovakia Super 
Skipass pozwalającego na korzystanie  z ponad 83 km świetnie przygotowanych tras - jest 

porównywalna z ceną 
tygodniowego karnetu w Alpach 
(290 Euro).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nie tylko śniegiem człowiek Ŝyje… 

W Tatrzańskiej Łomnicy Ŝycie tętni nawet nocą. Po całym dniu szusowania, amatorzy 
śnieŜnych szaleństw mogą oddać się nieskrępowanym chwilom relaksu w nowo otwartym 
music clubie – HUMNO. Nowy lokal, to połączenie cocktail baru i dyskoteki, gdzie pyszne 
drinki miksowane są równie dobrze, jak najmodniejsze utwory muzyczne. 



RównieŜ Jasna pod Chopokiem nie zasypia szybko. A to wszystko dzięki nowo otwartemu 
klubowi o wdzięcznej nazwie HAPPY END. Wewnątrz klubu narciarze będą mogli 
skosztować miejscowych specjałów serwowanych w restauracji na 500 miejsc. Dla 
spragnionych szaleństw na parkiecie czeka natomiast dyskoteka na 1000 osób. Najlepsi Dj-e z 
całego świata, fantazyjne drinki i przyjazna atmosfera z pewnością sprawią, Ŝe Słowacja 
stanie się symbolem wspaniałej rozrywki.  
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Tallin, Europejska Stolica Kultury, zaskoczy 7000 wydarzeń 
kulturalnych 

2010-12-30  



W 2011 roku w Tallinie, który będzie nosił miano Europejskiej Stolicy Kultury, 
zaplanowano w sumie prawie 7000 wydarzeń kulturalnych. Tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury zostanie nadany miastu 31 grudnia 2010 r. podczas wielkiej ceremonii otwarcia.  

Jak powiedział dyrektor programu Tallinn 2011 Jaanus Rohumaa, w celu ułoŜenia 
moŜliwie najbardziej róŜnorodnego programu artystycznego stolicy kultury ogłoszony 
został specjalny konkurs, do którego zgłoszono 900 projektów. „Spośród nich komisja 
konkursowa wybrała 251 wydarzeń, które zostaną zrealizowane w ramach roku 
kultury”, mówi Rohumaa. Przy układaniu programu brano pod uwagę przede 
wszystkim kryterium jakości oraz oryginalności. „Na szczególne miejsce w rocznym 
programie zasługuje ok. dziesięciu znaczących wydarzeń kulturalnych, wśród nich na 
przykład Dni Morza w Tallinie, festiwal „Pieśń wolności”, XI młodzieŜowy festiwal pieśni i 

tańca oraz 
światowa 
premiera 

nowego dzieła 
kompozytora 

Erkki-Sven 
Tüür”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Według Jaanusa Rohumaa z projektem Tallinn 2011 związane są prawie wszystkie 
waŜniejsze osobistości kultury Estonii. Dlatego rok stolicy kultury to dla Estonii 
unikalna moŜliwość zaprezentowania swojej kultury, historii i planów na przyszłość. „W 
bogatym programie kulturalnym z pewnością kaŜdy znajdzie coś dla siebie. Większą 
część atrakcji stanowi muzyka, ale nie zabraknie równieŜ wydarzeń z obszaru literatury, 
sztuki audiowizualnej, sportu, sztuk pięknych czy designu”, dodaje Rohumaa. Program 
zakłada równieŜ współpracę z róŜnymi regionami Estonii, w których odbędzie się 36 
róŜnych wydarzeń kulturalnych. 

Uroczysta ceremonia otwarcia towarzysząca przekazywaniu tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury odbędzie się 31 grudnia br. Centrum ceremonii stanowić będzie plac Teatru 
w Tallinie, na którym odbędzie się nocny koncert oraz pokaz fajerwerków, który będzie 
moŜna podziwiać zarówno z lądu jak i z morza. „Hasłem przewodnim święta otwarcia 
stolicy kultury Tallinn 2011 jest współpraca i bycie razem”, wyjaśnia Jaanus Mutli, 
członek zarządu SA Tallinn 2011. „Wraz z przyjęciem tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury będziemy równieŜ wchodzić do strefy Euro. Oba te wydarzenia bez wątpienia 
mocno przemówią do wszystkich mieszkańców Estonii”, dodaje Mutli.       



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Program Tallinn 2011: 
http://www.tallinn2011.ee/eng 
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Spod piramid w Gizie do Biblioteki Aleksandryjskiej 

2010-12-30  

Best Reisen Group wprowadza kolejną nowość na turystycznym rynku: 
imprezębjazdowopobytową na trasie Kair – Aleksandria, bazującą na rejsowych przelotach 
PLLLOT z Warszawy.  



Klienci mieszkają w komfortowym hotelu 5* lub 4* (do wyboru), mają zagwarantowane 
zwiedzanie stolicy Egiptu, a w czasie wolnym mogą delektować się jej atmosferą według 
indywidualnych planów, odpoczywać w hotelu albo korzystać z dodatkowych atrakcji 
zaproponowanych przez kontrahenta Best Reisen Group (np. wieczorny rejs po Nilu, pokaz 
światło i dźwięk pod piramidami). Atrakcyjnym punktem wycieczki jest 2-dniowe zwiedzanie 
Aleksandrii (cytadela, ogrody Montazah, teatr rzymski, katakumby, nowa Biblioteka 

Aleksandryjska
).  Klientom 
towarzyszy 
polskojęzyczny 
przewodnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

To kolejna nowość wśród 
egipskich propozycji Best 
Reisen Group – po 
wprowadzonej niedawno 
ofercie luksorskiej oraz 
indywidualnych pobytach w 
Aleksandrii i Kairze. 

Nadal w ofercie biura 
dominują pobyty 
wypoczynkowe w 
Hurghadzie i Sharm El 
Sheikh i rejsy po Nilu, a 
nowości luksorskie, kairskie 
i aleksandryjskie są ich 
dobrym uzupełnieniem, 
wypełnieniem luki, 
spełnieniem oczekiwań 
entuzjastów Egiptu, którzy 
podczas wakacji nie samym 
morzem i plaŜą Ŝyją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dla tych preferujących błogie leniuchowanie nad Morzem Czerwonym biuro wprowadza 
kilka nowych hoteli, np. La Residence Des Cascades ***** –luksusowy resort naleŜący  do 
Leading Hotels of the World, jeden z najlepszych na wybrzeŜu Morza Czerwonego z 
prestiŜowym polem golfowym i wytwornym  Les Thermes Marins des Cascades – 
największym egipskim centrum talasoterapii, zarządzanym we współpracy z renomowanym 
francuskim Les Thermes Marins de Saint-Malo. 

Na początku roku biuro zaproponuje kilka hoteli niedawno oddanych do uŜytku. 

AW 
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Etrips.pl - pierwszy specjalistyczny portal na polskim rynku e-turystyki. 
2010-12-29  

Czy na polskim rynku e-turystyki jest miejsce dla nowego gracza? Zdaniem twórców  
portalu Etrips, który właśnie wchodzi na rynek, jest nie tylko przestrzeń, ale wręcz 
niezagospodarowana nisza. Selektywne podejście do oferty – mniej, ale za to 
sprawdzonych propozycji, kompleksowa i maksymalnie precyzyjna prezentacja 
pakietów turystycznych, jak równieŜ wysoka jakość obsługi klienta to główne filary, na 
których oparty jest koncept Etrips.pl. To propozycja skierowana do większości 



pracujących Polaków – Ŝyjących w biegu, nastawionych na atrakcyjne i rozsądne 
cenowo rozwiązania, dla których wakacje stają się jednym z waŜniejszych elementów 
współczesnego stylu Ŝycia.  

Pomysł stworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego portalu turystycznego to efekt 
gruntownych zmian w grupie TUI Poland. Ocena dotychczasowych wyników 
touroperatora połączona  z wielomiesięcznymi obserwacjami polskiego rynku 
zaowocowały przeformułowaniem strategii. Jednym z jej elementów jest powołanie 
Etrips - spółki córki dedykowanej sektorowi e-commerce. 

Marek Andryszak Prezes TUI Poland podkreśla „Zadaniem Etrips.pl jest nie tylko 

sprzedaŜ naszej oferty w Internecie, głęboko wierzymy, Ŝe Polacy potrzebują partnera w 

podroŜy z prawdziwego zdarzenia, który zaproponuje najbardziej polecane i sprawdzone 

oferty na rynku. Dlatego teŜ zaprosiliśmy do współpracy  15  touroperatorów, których oferty 

obok propozycji TUI stanowią bazę, z której  wybraliśmy najciekawsze pakiety turystyczne. 

Na początku 2011r. zaproponujemy takŜe  samodzielne elementy, takie jak: przelot, hotel, 

wycieczka fakultatywna oraz cały szereg usług około wakacyjnych, oferowanych przez 

spółki córki z grupy TUI. To na ich bazie  klienci będą mogli tworzyć  najlepiej dopasowane 

 do ich  potrzeb pakiety wakacyjne ”.  

Etrips.pl startuje z ofertą złoŜoną z 240 destynacji, 1719 obiektów hotelowych i 490 
wycieczek objazdowych. Co waŜne, dane te oddają rzeczywistą liczbę dostępnych w 
portalu ofert. Co to oznacza dla klienta? OtóŜ portal prezentuje tylko te oferty, które 
zdaniem pracowników Etrips, partnerów portalu lub ich klientów mają najwyŜsze 
notowania atrakcyjności. KaŜda z nich jest prezentowana w wyszukiwarce tylko jeden 
raz, a nie jak w konkurencyjnych portalach nawet po kilkanaście razy - w zaleŜności od  
terminu czy miejsca wylotu, długości pobytu lub opcji zakwaterowania. Dzięki temu 
klienci Etrips nie będą musieli poświęcać zbyt wiele czasu na wyszukiwanie „swoich 
idealnych ofert”. Po prostu szybko wybiorą wymarzone wakacje, a  następnie dopasują  
poszczególne kryteria wyjazdu do własnych potrzeb.  

Koncept oraz funkcjonalności portalu odzwierciedlają potrzeby współczesnych 
turystów, którzy nie tylko w coraz większym stopniu otwierają się na podróŜe, ale takŜe 
mają coraz wyraźniej sprecyzowane wymagania.  

Z badań Instytutu Turystyki wynika, Ŝe na przestrzeni ostatnich lat Polacy coraz 
chętniej spędzają urlop za granicą (4% wzrost w latach 2005 – 2009), a przy organizacji 
wyjazdu wolą korzystać z pomocy biur podróŜy oferujących kompleksowe pakiety 
wakacyjne (w latach 2005 – 2009 wzrost o 5%, kosztem spadku w grupie samodzielnie 
organizujących wakacje).  

Zdaniem socjologa dr Michała Lenartowicza jest to jak najbardziej zrozumiałe „W 

najnowszych badaniach mieszkańców największych polskich miast*, 70% respondentów 

deklaruje, Ŝe woli odwiedzać nowe miejsca niŜ przywiązywać się do jednej lokalizacji. 

Ponadto,  moŜna zauwaŜyć  prawidłowość, Ŝe im wyŜsze jest wykształcenie Polaków, tym 

większa potrzeba aktywnego i urozmaiconego spędzania czasu. Im niŜsze wykształcenie tym 

większe obawy przed nudą na wczasach. MoŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe im mniejszy 

kapitał edukacyjny tym mniej rozwinięta kultura spędzania czasu wolnego i moŜliwe 

poczucie wczasowego zagubienia”.  



Polscy turyści reprezentują bardzo zróŜnicowane typy turystyczne, dlatego teŜ oferta 
Etrips jest kompleksowa, odpowiadająca na wszelkie potrzeby. Oferta zawiera zarówno 
pakiety klasyczne typu wypoczynek i zwiedzanie, jak i bardziej kwalifikowane tj. 
turystyka sportowa, luksusowa, relaksacyjna (Spa&Wellness), miejska, czy teŜ 
rozrywkowa. To samo dotyczy destynacji - portal oferuje zarówno najpopularniejsze 
wśród Polaków kraje tj. Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy czy Hiszpania, jak równieŜ 
egzotyczne np. Kenia, Indie, Brazylia, Sri Lanka czy Kuba.  

Etrips.pl zamierza konkurować przejrzystością i kompleksowym podejściem do 
prezentacji oferty. „Działamy w branŜy regulowanej przepisami prawnymi, które 

zakładają, Ŝe funkcjonujące na rynku podmioty prezentują jednakowe ceny wycieczek  

przygotowanych przez tych samych dostawców. Tym samym nie ma moŜliwości oferowania 

klientom dodatkowych rabatów poza tymi, które zaproponują organizatorzy wyjazdów. W 

praktyce oznacza to, Ŝe kluczowym kryterium wyboru miejsca, w którym klienci dokonują 

zakupu w turystyce nie moŜe być cena. Na zaufanie klientów mamy szansę zapracować 

tylko i wyłącznie zapewniając wysoki poziom obsługi klienta oraz doskonałą prezentację 

produktu – atrakcyjną, nowoczesną, ale teŜ pełną, bogatą w treści. Tak, aby wraŜenie, które 

towarzyszy klientom na etapie zakupu wyjazdu nie odbiegało od pierwszego wraŜenia juŜ na 

miejscu pobytu”- mówi Magdalena Krzywosińska Dyrektor Zarządzający Etrips. 
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Kiedy rozpocząć polowanie na 70% obniŜki w ParyŜu, Londynie czy Berlinie? Co 

zrobić, gdy płaszcz kupiony na zagranicznej wyprzedaŜy okaŜe się markowym bublem 

lub po prostu przestanie nam się podobać? Europejskie Centrum Konsumenckie 

podpowiada jak, gdzie i kiedy korzystać z zimowego szaleństwa przecen, by nie stracić 

głowy w lawinie okazji. 

Korzystając z wyprzedaŜy podczas zimowego urlopu w Alpach czy wizyty w 

europejskich miastach, mamy takie same prawa, jak podczas „zwyczajnych” zakupów 

po cenach bez obniŜki. KaŜdy towar kupiony na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i 

Islandii moŜemy reklamować w ciągu dwóch lat od dnia zakupu, nawet jeśli kupiliśmy 

go kilkadziesiąt procent taniej.  



- Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy dokonaliśmy zakupu towaru przecenionego ze 

względu na konkretną wadę, np. porysowaną obudowę w laptopie. Wówczas nie moŜemy 

domagać się od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru ze względu na ten konkretny 

defekt, ale jeśli w tym samym laptopie przepali się płyta główna, mamy prawo reklamować 

urządzenie u sprzedawcy – mówi Małgorzata Furmańska, prawnik z Europejskiego 

Centrum Konsumenckiego. 

Warto pamiętać, Ŝe podstawą reklamacji jest nie tylko wadliwość produktu (np. telefon 

komórkowy ma niesprawną klawiaturę), ale teŜ niezgodność towaru z umową (np. 

kupiliśmy telefon z funkcją GPS a po zdjęciu opakowania okazuje się, Ŝe sprzedano nam 

zamówiony model bez dodatkowej funkcji). 

Jak napisać reklamację do zagranicznego sprzedawcy? 

W piśmie reklamacyjnym powinniśmy zamieścić: swoje dane kontaktowe (imię, 

nazwisko, adres, telefon), opis problemu, roszczenie (czego oczekujemy od sprzedawcy: 

naprawy, wymiany, zwrotu pieniędzy, obniŜki ceny oraz dodatkowych kosztów, tj. 

opłata za przesyłkę do sprzedawcy w Hiszpanii), podstawę prawną naszych roszczeń 

(opcjonalnie). Reklamacja musi być napisana w języku zrozumiałym dla przedsiębiorcy, 

najlepiej angielskim (w przypadku krajów UE). Gotowy wzór takiego pisma moŜna 

pobrać ze strony 

http://www.konsument.gov.pl/http://www.konsument.gov.pl/pl/kontakt/skarga-do-

eck.html). 

Do reklamacji naleŜy dołączyć paragon, będący dowodem zakupu (oryginał lub kopię) i 

wysłać do sprzedawcy listem poleconym lub e-mailem z potwierdzeniem odbioru przez 

adresata. 

W razie kłopotów, kiedy zagraniczny sprzedawca nie chce uznać Ŝądań przedstawionych 

w reklamacji towaru, warto zwrócić się ze skargą do Europejskiego Centrum 

Konsumenckiego (info@konsument.gov.pl). Prawnicy ECK udzielają bezpłatnych porad 

prawnych i pomagają konsumentom w rozwiązywaniu sporów z zagranicznymi 

przedsiębiorcami, mającymi siedziby w krajach Unii Europejskiej, Norwegii oraz 

Islandii. 



Czy moŜna zwrócić towar, który nie ma wad? 

Zdobycze upolowane podczas wyprzedaŜowego maratonu nie zawsze są trafionymi 

zakupami. Elektryczna szatkownica do kapusty czy golarka do swetrów, którą 

kupiliśmy skuszeni cenową okazją, moŜe okazać się sprzętem niekoniecznie potrzebnym. 

Podobnie wygląda sytuacja z odzieŜą czy sprzętem RTV, które kupujemy na 

zagranicznych wyprzedaŜach, a po powrocie do domu uznajemy, Ŝe np. czapka z futra 

jenota skandynawskiego, nie pasuje do reszty garderoby. W takich sytuacjach 

chcielibyśmy odzyskać pieniądze i oddać towar. 

Niestety sprzedawca prowadzący działalność w Unii Europejskiej nie jest zobowiązany 

do przyjęcia towaru wolnego od wad i zwrotu zapłaconej ceny. Jednak  w niektórych 

krajach (np. w Norwegii) istnieje zwyczaj handlowy, wedle którego moŜliwość 

zwracania pełnowartościowego towaru jest powszechnym standardem. Ponadto wiele 

sklepów sieciowych obecnych w Europie (zwłaszcza marki odzieŜowe) przyjmuje zwroty 

w określonym terminie (np. 5 czy 30 dni). Dlatego przed podejściem do kasy warto 

zapytać, czy dany sklep oferuje taką moŜliwość. NaleŜy jednak liczyć się z tym, Ŝe 

sukienki kupionej w sklepie danej sieci w Mediolanie nie uda nam się zwrócić w 

Krakowie i będziemy musieli odesłać ją do sprzedawcy na własny koszt. 

Gdzie oddać do naprawy wiertarko-wkrętarkę kupioną w Portugalii? 

Kupując za granicą towary opatrzone gwarancją naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 

zasięg jej obowiązywania i adres najbliŜszego serwisu gwarancyjnego w  naszym kraju. 

MoŜe zdarzyć się, Ŝe w przypadku wadliwego działania będziemy zmuszeni odesłać 

produkt do gwaranta na własny koszt. Jeśli serwis znajduje się poza terytorium Polski, 

koszty wysyłki mogą znacznie przewyŜszać korzyści z obniŜonej ceny, za jaką kupiliśmy 

wiertarkę, DVD czy robot kuchenny. 



Zestawienie 

terminów 

wyprzedaŜy w 28 

krajach Europy: 

 

 

 

Więcej porad na 

temat bezpiecznych 

zakupów za granicą: 

www.konsument.gov.

pl 

Europejskie 
Centrum 

Konsumenckie 
(ECK) istnieje w 
Polsce od 2005 roku, 
naleŜy do sieci ECC-
Net, działającej w 

krajach 
członkowskich Unii 

Europejskiej, 
Norwegii i Islandii. 
Centrum prowadzi 

działalność 
informacyjno-

doradczą dla 
konsumentów w 
zakresie ich praw w 
Unii Europejskiej 

oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Prawnicy ECK 
udzielają bezpłatnych porad prawnych i pomagają w dochodzeniu roszczeń od 
zagranicznych przedsiębiorców. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na 
nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróŜy, linii lotniczych, sklepów 
internetowych czy wypoŜyczalni samochodów za pomocą formularza skargi dostępnego 
na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-
mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę Centrum w 
Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 
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Tegorocznego Sylwestra nie musimy koniecznie spędzać w domu, na balu lub miejskim 

rynku.  

eSKY.pl ma ciekawe propozycje powitania Nowego Roku w jednej z europejskich metropolii 

W tym roku Sylwester wypada w piątek – to dobra wiadomość dla wielbicieli naprawdę 
hucznej zabawy, którym noworoczny weekend daje nadzieję na dojście do siebie przed 
powrotem do pracy czy na uczelnię. To takŜe doskonały pretekst, Ŝeby wybrać się gdzieś 
dalej i zaszaleć za granicą, w miastach polecanych przez prawdziwych 
„imprezowiczów”. Gdzie najlepiej się udać, radzi Internetowe Centrum PodróŜy 
eSKY.pl.  

Praga  

Stolica Czech rozrywkę na najwyŜszym poziomie oferuje na co dzień, jednak w 
Sylwestra PraŜanie przechodzą sami siebie. Przede wszystkim kochają fajerwerki. 
Dlatego teŜ władze miasta organizują pokaz nie tylko 31. grudnia, ale równieŜ 
następnego dnia. Rozbawiony tłum odliczający ostatnie sekundy 2010 roku zbierze się 
na ulicach praskiej starówki. W rytm tanecznej muzyki strzelać będą korki od 
szampana i kolorowe fajerwerki. Następnego dnia miasto organizuje poprawiny. Na 
sześćdziesięciometrowej barce, zacumowanej między Čechovým a Štefánikovým 
mostem, sylwestrowa zabawa będzie trwać dalej. W programie przewidziano koncerty 
na Ŝywo i konkurs karaoke z nagrodami, a na koniec – pokaz sztucznych ogni. W 
Internetowym Centrum PodróŜy eSky.pl lot do Pragi zarezerwujemy juŜ za 622 złote w 
obie strony. Za nocleg w czterogwiazdkowym hotelu zapłacimy około 340 złotych. 

Londyn  

Stolica Wielkiej Brytanii to światowe centrum biznesu, kultury i dobrej zabawy. Na 
ulicach Londynu sylwestrowe odliczanie odbywa się w rytm wskazówek Big Bena. 
Całość uświetnia jeden z największych pokazów fajerwerków na świecie. Równo z 
wybiciem północy przy London Eye zaczyna się wielkie show. Ale na nim nie kończą się 
Sylwestrowe atrakcje tego miasta. W pierwszy dzień Nowego Roku ulice brytyjskiej 
stolicy przemierza słynna London Parade, która przyciąga turystów z całej Europy. W 
pochodzie zwykle bierze udział ponad 10 tysięcy osób z całego świata. To okazja do 
posłuchania najlepszych orkiestr dętych i zobaczenia najbardziej zaskakujących 
przebrań karnawałowych. Na stronach Internetowego Centrum PodróŜy eSKY.pl 
znaleźć moŜna bilety lotnicze do Londynu w obie strony juŜ za 578 złotych. W serwisie 
dostępne są równieŜ liczne hotele w Londynie w cenie od 173 złotych za nocleg. 

Berlin Wyjazd do stolicy naszych zachodnich sąsiadów to okazja do udziału w jednej z 
największych imprez sylwestrowych na naszym globie. Berliński Sylwester swoim 
rozmachem przewyŜsza nawet te w Nowym Jorku czy Londynie. Do dyspozycji 
mieszkańców i turystów świętujących nadejście Nowego Roku w Berlinie władze miasta 
oddają kilka scen, na których grają na Ŝywo najlepsze zespoły, a takŜe parkiety taneczne 



pod namiotami oraz stoiska ze smakołykami z całego świata. Fajerwerkom towarzyszą 
zaś pokazy laserów. Główna scena znajduje się na placu Pariser z widokiem na Bramę 
Brandenburską. Rezerwując przelot do Berlina za pośrednictwem serwisu eSKY.pl 
wydamy około 640 złotych. Natomiast na nocleg w czterogwiazdkowym hotelu 
zapłacimy od 257 złotych. 

Reykjavik 

Islandczycy nie od dziś wiedzą, jak rozpalić nawet najzimniejszą i najciemniejszą noc. 
Wybierając się do tego kraju grzechem byłoby osobiście nie zweryfikować opowieści o 
nocnym Ŝyciu, jakie się tam prowadzi. Niewtajemniczonym opłaci się skorzystać z usług 
Nightlife Friend – osobistego przewodnika po islandzkich klubach. W sylwestrową noc 
mieszkańcy Reykjaviku tradycyjnie gromadzą się przy ogromnych ogniskach, 
rozpalanych w kaŜdej z dzielnic. O północy wybuchają kolorowe fajerwerki, po których 
tłumy ruszają do centrum miasta, aby w tamtejszych klubach i barach bawić się do 
świtu. Na eSKY.pl bilety w obie strony do Reykjaviku kupimy za 1747 złotych, a dobę w 
hotelu trzygwiazdkowym zarezerwujemy juŜ za 131 złotych. 

*** 

Internetowe Centrum PodróŜy eSKY.pl (www.esky.pl) to jeden z najpopularniejszych 
polskich serwisów internetowych sprzedających produkty turystyczne. Prowadzony jest 
przez spółkę eSKY Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Poprzez stronę internetową oraz 
telefoniczne biuro obsługi klienta, eSKY.pl umoŜliwia łatwy i wygodny zakup ofert biur 
podróŜy, biletu lotniczego, rezerwację miejsca w hotelu oraz wykupienie ubezpieczenia 
turystycznego. eSKY.pl to najnowocześniejsza technologia wyszukiwania oraz wysokiej 
jakości obsługa klienta. eSKY.pl jest członkiem elitarnej grupy agentów International 
Air Transport Association (IATA). Partnerem eSKY.pl jest wiodące na świecie 
internetowe biuro podróŜy Expedia Inc. 
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Nowa wyjątkowa promocja Triady na wyjazdy do najsłynniejszych tureckich kurortów  
w sezonie 2011 – Antalya, Alanya oraz Marmaris 

Od dziś do 19 grudnia 2010 r. Klienci biura podróŜy Triada mogą skorzystać z 
najnowszej promocji w ramach Tygodnia Tureckiego. Do wyboru są aŜ 3 formy 
spędzenia wolnego czasu w tym pięknym kraju – wypoczynek, 7+7 (zwiedzanie + 



wypoczynek) oraz samo zwiedzanie. Ceny 8-dniowych wyjazdów rozpoczynają się juŜ od 
1430 zł, a w ramach bezpłatnego dodatku turyści mają do wyboru dwie fakultatywne 
wycieczki.  

** 

Marka TRIADA jest obecna na polskim rynku zagranicznej turystyki wyjazdowej od 
1991 roku. Głównym obszarem działalności Grupy TRIADA jest organizacja i 
dystrybucja zagranicznych wyjazdów turystycznych. Wyjazdy te sprzedawane są 
najczęściej w formie tzw. pakietów turystycznych obejmujących transport, 
zakwaterowanie i wyŜywienie, transfer oraz opiekę rezydenta w miejscu pobytu lub 
pilota w przypadku wycieczek objazdowych lub 7 + 7.  

Grupa TRIADA jest jednym z największych w kraju organizatorów zagranicznych 
wyjazdów turystycznych. W skład Grupy TRIADA wchodzą między innymi: Triada 
S.A., Sky Club Sp. z o.o. oraz Terra Mare Sp. z o.o.  
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