
First Minute 2023

Jeśli widzisz już przyszłoroczną 
cenę zakwaterowania:

Możesz rezerwować bez obaw.
• Zakładasz rezerwację na Vacansoleil.pl
• Otrzymujesz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
• Płacisz pierwszą ratę w wysokości 30% wartości zamówienia.

Zmieniły Ci się plany? Nie ma problemu!
• Bezpłatna anulacja przed 1 marca 2023r. oraz  gwarancja 

zwrotu wpłaconych pieniędzy.*
• Bezpłatna jednorazowa modyfikacja (kraju, kempingu, terminu 

czy zakwaterowania) przed 1 marca 2023 r.** 

Zarezerwuj wakacje na kempingu 
2023 już teraz!

Lubisz mieć plan na wszystko? Planować aktywności z dużym 
wyprzedzeniem? Pewnie dlatego, że wiesz, że zyskujesz spokój. 
Tak też jest z rezerwacją wakacji w opcji First Minute. Inni 
jeszcze nawet nie myślą o przyszłym roku, a Ty już masz 
pewność ulubionego kempingu  i wybranego zakwaterowania w 
wybranym terminie. Możesz już wizualizować sobie siebie na 
wakacjach! Już dzisiaj możesz rezerwować z nami wakacje 2023 
i z przyjemnością i spokojem odliczać dni do wyjazdu! A 
wszystko bez żadnych zobowiązań! Postaw na pewność i 
zarezerwuj wakacje 2023 już teraz. Dowiedz się więcej na temat 
rezerwacji First Minute 2023 tutaj.

Jeśli jeszcze nie ma na 
stronie cen wybranego 
zakwaterowania:

Zarezerwuj teraz i 
zdecyduj później.
• Zakładasz rezerwację wstępną. 
• Otrzymujesz  wiadomość email z 

potwierdzeniem rezerwacji wstępnej.
• Płacisz zaliczkę w wysokości 185 pln za noc.
• Otrzymujesz powiadomienie gdy ceny zostaną 

potwierdzone. Będziesz mieć 5 dni na podjęcie 
decyzji. 

• Decydujesz się na tę rezerwację? Wpłacona 
zaliczka zostaje zaliczona na poczet pierwszej 
raty (30% wartości zamówienia). Rezygnujesz z 
rezerwacji wstępnej? Zwracamy w całości 
wpłaconą zaliczkę.

* Bezpłatna anulacja NIE dotyczy rezerwacji przenoszonych z 
sezonów 2020/2021/2022

** Bezpłatna zmiana jest możliwa gdy wartość rezerwacji po 
zmianie nie jest niższa niż pierwotnie.

Twoje korzyści z wczesnej 
rezerwacji

checkcheck  1st Choice = Pewność rezerwacji ulubionego 
kempingu, rodzaju zakwaterowania i terminu

checkcheck  Przyjazd i wyjazd 7 dni w tygodniu

checkcheck  Bezpłatna anulacja przed 1 marca 2023 r.

checkcheck  Bezpłatna modyfikacja przed 1 marca 2023 r.

checkcheck  Będziesz mieć rok pełen przedwakacyjnej 
zabawy w planowanie!


