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CONTRACT BETWEEN E.C.E.A.T, POLAND & COMMODORE INTERNATIONAL
TRAVEL, LONDON
POMIĘDZY
PROGRAM “Walking and cycling programme in Beskidy Mountains”
CENA
General conditions:
Party 1 allows Party 2 to promote the mentioned tour exclusively on the British Market
Booking Procedure:
Party 1
ECEAT will confirm reservations within 5-7 working days.
Party 2
will request accommodation by fax or email.
will inform the participants sufficiently about the programme (level, accommodation, etc.)
Party 2 will pay ECEAT six weeks prior to arrival.
Organisation
The travel documents provided by Party 2 will contain the following:
English description
set of vouchers in English, stating service provided at each accommodation, will be given by Party 2 to the clients
list of complete names and addresses where the participants stay
Party 2 sends this file to the participants about 2 weeks before departure

UMOWA POMIĘDZY …………………………………… (nazwany stroną pierwszą) ZAMIESZKAŁYM/-ŁĄ W
……………………… I ECEAT-POLAND (nazwany stroną drugą).
Obie strony współpracują w organizowaniu programu wędrownego i rowerowego w Beskidach, dla turystów z Commodore Travel z
Wielkiej Brytanii
I. Warunki ogólne:
Strona druga pośredniczy pomiędzy stroną pierwszą a uczestnikiem programu w oparciu o
następujące koszty zakwaterowania:
1.Jeden dzień pobytu z pełnym wyżywieniem (śniadanie, lunch, obiadokolacja): 18 Euro od
osoby.
2.Jeden dzień pobytu z pełnym wyżywieniem dziecka do 5 roku życia
(śniadanie, lunch, obiadokolacja): 40% ceny.
3.Jeden dzień pobytu z pełnym wyżywieniem dziecka w wieku 6-10
(śniadanie, lunch, obiadokolacja): 90% ceny.
4.Cena za 1 km transportu gości: 0,25 Euro (dotyczy transportu gości z/na lotnisko
w Krakowie- Balicach oraz pomiędzy gospodarstwami).
5.Wypożyczenie roweru: 2 Euro/ godzina; 6 Euro/ cały dzień.

II. Procedura rezerwacji.
III. Organizacja:
V. Wypłata finansowa.
VI. Numer konta bankowego strony drugiej, na które będą dokonywane przelewy przez

UMOWA POMIĘDZY……………………………………. (nazwany stroną pierwszą)
ZAMIESZKAŁYM W ……………………………………. l ECEAT - POLAND
(nazywany stroną drugą).
Obie strony współpracują w organizowaniu programu wędrownego dla turystów z SNP Naturreeizen
z Holandii, w Karkonoszach w Polsce.
I. Warunki ogólne: Strona druga pośredniczy pomiędzy stroną pierwszą a uczestnikiem programu w oparciu o
następujące koszty zakwaterowania:
1. Pobyt dwudniowy z pełnym wyżywieniem (śniadanie, lunch, obiadokolacja) w pokoju
dwuosobowym (kalkulacja, gdy w pokoju śpią dwie osoby): 36 EUR od osoby.
1a. Dodatek od osoby za dwa dni w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień:1,5 EUR
2. Pobyt 2-dniowy z pełnym wyżywieniem w pokoju dwuosobowym
(kalkulacja, gdy w pokoju dwuosobowym śpi jedna osoba): 40 EUR od osoby.
2a. Pobyt 2-dniowy z pełnym wyżywieniem w pokoju dwuosobowym (kalkulacja, gdy w pokoju
dwuosobowym śpi jedna osoba) w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień: 42 EUR
3. Pobyt dwudniowy z wyżywieniem dziecka w wieku;
0-5 lat (dziecko śpi w łóżku z rodzicem )–70% zniżki cen z pkt.1,1a,2,2a.
0-5 rat ( dziecko śpi w oddzielnym łóżku ) - 40% zniżki cen z pkt.1,1a,2,2a.
6-10 lat -10% zniżki cen z pkt. 1, 1a, 2, 2a
4. Pobyt jednodniowy (dodatkowy dzień) ze śniadaniem w pokoju 2- os (2 osoby): 18
EUR od osoby.
5. Pobyt jednodniowy (dodatkowy dzień) ze śniadaniem w pokoju 2-os 1 osoby): 20 EUR od osoby.
6. Dodatek do pkt.4 i 5 w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień: 1 EUR.
7. Cena za 1 km transportu z bagażem i gośćmi: 0,25 EUR za 1 km.

II. Procedura rezerwacji.
Dotyczy strony pierwszej:
- potwierdza rezerwację w przeciągu trzech (maksymalnie 5) dni lub informuje o innych
możliwych terminach rezerwacji.
- systematycznie informuje stronę drugą o terminach zajętych przez rezerwację indywidualną
Dotyczy strony drugiej:
- informuje stronę pierwszą o rezerwacji zawierającej: numer rezerwacji, termin pobytu,
ilość osób, wiek dzieci, diety.
III. Organizacja
Każdy uczestnik programu po przybyciu na miejsce akomodacji pozostawia tam voucher z
wypisanym swoim nazwiskiem. Voucher ten jest podstawą do wypłaty należności finansowych
na rzecz strony pierwszej.
IV. Wypłata finansowa
W terminie tygodnia od wyjazdu gości strona pierwsza przesyła stronie drugiej zebrane od
uczestników programu vouchery. Strona druga przesyła je do biura SNP w Holandii, które
na tej podstawie dokonuje przelewu finansowego na konto ECEAT-Poland. Po dokonaniu
tej operacji strona druga wypłaca należność finansową stronie pierwszej.

DLACZEGO TURYŚCI ZAGRANICZNI WYBIERAJĄ POLSKĘ jako kierunek wakacyjny?
- dobra dostępność komunikacyjna (samolot, aut) i coraz lepsze drogi,
- walory przyrodnicze (Mazury, Biebrza, Białowieża),
- walory kulturowe (Kraków, Gdańsk, Toruń),
- bezpieczeństwo (małe zagrożenie terroryzmem),

- „ambasadorów” Polski,
- cena (stosunek jakości do ceny),
- znajomość języków,
- łatwość znalezienia oferty i dokonania rezerwacji.

DLACZEGO TURYŚCI ZAGRANICZNI MOGĄ WYBRAĆ POLSKĄ WIEŚ jako kierunek
wakacyjny?
- tradycyjna kuchnia,

- charakter polskiej wsi, z jej tradycjami, zachowanym krajobrazem
przyrodniczym i kulturowym (Podhale, Kaszuby, Beskidy, Łowicz i okolice) –
skanseny,
- imprezy różnego rodzaju – przede wszystkie kulinarne – festiwale pierogów,
piw, nalewek itp.,
- Polska wieś jako baza do poznawania atrakcji przyrodniczych i kulturowych,
- szlaki piesze, rowerowe (Green Velo),
- możliwość bezpośredniego poznania kultury i ludzi,

DLACZEGO TURYŚCI ZAGRANICZNI NIE DOCIERAJĄ NA POLSKĄ WIEŚ?
- brak oferty w internecie,
- oferta niedostępna w językach obcych,
- trudności w komunikacji – bariera językowa,
- słaba informacja i promocja,
- trudności z dotarciem (oznakowanie),

- „niebezpiecznie” niska cena,
- nie ma wyselekcjonowanej oferty,
- nie ma współpracy „miasto - wieś”,

NIEMCY: dłuższe pobyty, ważna zgodność oferty z opisem (elementy rolnicze),
zakwaterowanie o podwyższonym standardzie, bliskość przyrody plus elementy
kulturowe, turystyka sentymentalna (N-E, S-W),
HOLENDRZY: cena, proste zakwaterowanie (pola namiotowe, ale w pełni
wyposażone), krótkie pobyty (1-2 dni), bariera językowa nie jest problemem,
kontakty mało formalne, przyroda, wybierają obiekty prowadzone przez rodaków
w Polsce,
BRYTYJCZYCY: często mieszane małżeństwa, ważna znajomość języka, bardzo
ważna przyroda, zakwaterowanie niezależne,
Plus: Belgia, Francja, Izrael, Włochy

Badania: Latvian Country Tourism
Association
Lauku ceļotājs
• 3487 gości gospodarstw z różnych
krajów (krajów)
• Przeciętny pytany:
• miał 37,
• wykształcenie średni/ wyższe,
• reprezentował klasę średnią,
• średni podróżował 3 razy w roku,
• podróże 3.5-10 dni,

1. Skojarzenia z turystyką wiejską: aktywny wypoczynek/ wakacje w
gospodarstwie/ B&B
2. Rezerwacje bezpośrednie, bez pośredników.
3. Źródło informacji: powtórna wizyta, szukanie w Internecie,
rekomendacja
4. Bardzo ważna kategoryzacja oraz rekomendacja,
5. Wybór zakwaterowania: atrakcyjność okolic, cena, rzeczowa i
rzeczywista informacja o kwaterze,
6. Ważna (5 min): przyjazne i osobiste powitanie, wyjaśnienie zasad
przebywania, otoczenie obiektu,
7. Po wakacjach: miłe wspomnienia, chęć powrotu, by mieć opowieść dla
przyjaciół nt. wakacji.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Sebastian Wieczorek
ECEAT Polska
E:MAIL: info@eceatpoland.pl
Tel: + 48 604 499 734

