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"PODRÓŻE,
to jedyna rzecz na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogatsi"
Jeśli interesują Cię tanie przewozy autokarowe, dobrze trafiłeś! Jesteśmy Biurem o wieloletnim
doświadczeniu w branży turystycznej. Za naszym pośrednictwem możesz kupić bilet na połączenia
autobusowe wszystkich licencjonowanych przewoźników np.:
- SINDBAD
- ECOLINES
- FLIX BUS
- LUX REISEN
- AGAT
- EST i inni………
Znajdziesz tu pełną ofertę połączeń do kilkuset europejskich miast z wielu różnych miejsc w Polsce.
Komunikacja autokarowa jest wygodnym sposobem podróżowania, dostępnym dla każdego.
Międzynarodowe przewozy autokarowe obsługiwane są przez komfortowe i bezpieczne pojazdy.
Największą zaletą połączeń autokarowych jest ich niska cena, w dodatku podróżujący może bezpłatnie
zabrać ze sobą bagaż o wadze nawet do 30 kg. Bilet w dobrej cenie możesz kupić nawet w dniu odjazdu.
Zapewniamy łatwy i bezpieczny proces zakupu biletu, dane są solidnie zabezpieczone, a tożsamość
klienta weryfikowana.Dlaczego Aura?
Oferujemy:


Tanie bilety autokarowe:
– nie pobieramy prowizji, zatem zapłacisz tyle samo, co bezpośrednio u przewoźnika;



karty stałego klienta głównych przewoźników
– otrzymaj dodatkowe zniżki na przejazdy.



Kompletną pomoc i informację
– skontaktuj się z nami online, telefonicznie lub przyjdź do naszego biura, a nasi konsultanci
pomogą Ci w wyborze i zakupie biletu;



Ubezpieczenie turystyczne
– zapewnij sobie ochronę na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń;

Dla naszych stałych klientów - oraz nowych!
Nowa forma sprzedaży, z myślą o Waszej wygodzie i pełnym komforcie!
Od tej pory CHCĄC KUPIĆ BILET NIE MUSISZ WYCHODZIĆ Z DOMU!
Rezerwacja i sprzedaż:
- na telefon 577 059 933, 787 651 736
- wysyłamy pocztą na nasz koszt
- wysyłamy mailem: wilejka@wilejka.pl zgierz@wilejka.info
- zamawiasz bilet i odbierasz go w autobusie

Dla wszystkich pasażerów podróżujących z firmą Sindbad mamy dobrą wiadomość!
Zniesione zostały opłaty za następujące operacje:
- zmiana daty wyjazdu
- zmiana daty powrotu
- oddatowanie biletu OPEN
- ponowne datowanie biletu OPEN
Operacje te dokonywać można teraz dowolną liczbę razy BEZPŁATNIE, pod warunkiem, że zmiany
zostaną dokonane najpóźniej 24h przed wyjazdem.

PODRÓŻE...
Wszyscy wiemy, że warto i że są bezcennym doświadczeniem.

W celu ustalenia dostępności miejsc i aktualnej ceny należy skontaktować się z naszymi konsultantami.
Agencja Turystyczna WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

Dla przypomnienia - gdzie i na ile możemy wjechać na podstawie DOWODU OSOBISTEGO.

Pobyt do 10 dni:
San Marino (jeśli planuje się pobyt dłuższy niż 10 dni, należy to zgłosić w oddziale ds. cudzoziemców
miejscowej żandarmerii)
Pobyt do 30 dni (dowód osobisty musi być ważny jeszcze 3 miesiące od planowanej daty powrotu):
Czarnogóra (jeżeli mamy paszport, ten okres wydłuża się do 90 dni).
Pobyt do 90 dni (dowód osobisty musi być ważny jeszcze 3 miesiące od planowanej daty powrotu):
Albania, Andora, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia.
Pobyt do 90 dni:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania (oraz Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Francja*, Gibraltar,
Grecja, Hiszpania**, Holandia***, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia,

Malta, Mołdawia****, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia (oraz Madera i Azory), Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania*****, Włochy.
Pobyt do 365 dni:
Gruzja
*Ponadto Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, departamenty zamorskie, tj. Gujana Francuska,
Gwadelupa, Martynika, Reunion, Majotta. Wspólnoty zamorskie, tj. Polinezja Francuska, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna, Nowa Kaledonia.
**Ponadto Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El
Hierro, Graciosa, Alegranza), Baleary (Majorka, Ibiza, Minorka, Formentera)
***Na terytoriach zależnych Curacao, Sint Maarten, Aruba niezbędny jest paszport.
****Nie dotyczy wjazdu na teren tzw. Republiki Naddniestrzańskiej oraz przejazdu przez to terytorium na
Ukrainę.
*****W przypadku Wielkiej Brytanii te same zasady obowiązują przy podróżach na Wyspę Man oraz Wyspy
Normandzkie (Alderney, Guernsey, Jersey). Uwaga: przy wyjazdach na Brytyjskie Terytoria Zamorskie (z
wyjątkiem Gibraltaru), czyli na Anguillę, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Falklandy, Kajmany, Wyspy
Turks i Caicos.
Na Świętą Helenę, Wyspę Ascension, Wyspy Georgia Południowa i Południowy Sandwich i Brytyjskie
Terytorium Oceanu Indyjskiego wymagany jest paszport ważny jeszcze 6 miesięcy od planowanej daty
powrotu.
Należy pamiętać o jednej ważnej kwestii. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu
osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w przypadku pobytu
nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim
bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu
tożsamości lub paszportu. Oznacza to, że planując na przykład wyjazd samochodem do Francji czy Niemiec,
dowód osobisty musimy mieć przy sobie w trakcie podróży i pobytu.

