
Szanowni Państwo! 
dziękujemy za okazana cierpliwość. Obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale mimo 

wszystko podejmujemy wszelkie wysiłki aby rozwiązania były jak najbardziej na Państwa 

korzyść. W obecnej chwili jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami usług, 

hotelarzami, liniami lotniczymi. Staramy się zmienić, opóźnić oraz przełożyć wyjazdy. 

Wszystko z myślą o Państwu i Państwa poczuciu bezpieczeństwa. Wszystkie podmioty 

branży turystycznej stały się zakładnikami obecnej sytuacji. Obiecujemy, ze w każdym 

przypadku, minimum 31 dni przed impreza, będziecie Państwo znali jej ostateczne losy. 

Aby odetchnąć trochę od sytuacji koronawirusowej, zapraszamy w świat wirtualnej 

podroży na www.facebook.com/PVsocialclub 

 

Pozdrawiam, 

Katarzyna Witczak 

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży 

Pura Vida Group Sp. z o.o. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
W związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 jaki panuje na całym świecie, 

wyjazd do Norwegii w terminie 14-22.05.2020 roku w którym mieli Państwo 

uczestniczyć został przełożony na przyszły rok. Wycieczka do Norwegii będzie odbywała 

się w nowym terminie 03-11.06.2021. Z uwagi na wieloletnią współpracę mimo wzrostu 

cen oraz zmiany kursów walut chcemy zaproponować Państwu nowy wyjazd z 

niezmienioną ceną tj. 3799 PLN od osoby. Mogą Państwo zgłosić chęć przeniesienia na 

wyjazd w 2021 roku lub wykorzystać wpłacone pieniądze jako voucher na inny wyjazd z 

naszej oferty oraz złożyć rezygnację. Rezygnację przyjmujemy w formie mailowej, aby 

oszczędzić Państwa czas i zdrowie. Po rozpatrzeniu rezygnacji zwrot wpłaconych 

pieniędzy nastąpi zgodnie z nowo obowiązującym prawem. Oznacza to, że biuro podróży 

ma dodatkowe 180 plus 14 dni, jakie wynikają z ustawy na dokonanie zwrotu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy Nasi Świąteczni!  

Najdziwniejsze Święta w historii współczesnego świata... pewnie tak je zapamiętamy,     

i pewnie tak będziemy o nich opowiadali naszym wnukom i prawnukom... A dziś 

określenie... niezłe jajo, będzie się odnosiło głównie do sytuacji, a dopiero na drugim 

miejscu do pisanki...... Właśnie, nie wiemy czy wiecie, że malowanie jajek pochodzi z 

Presji, czyli dzisiejszego Iranu, a najstarsze przykłady pisanek mamy z Mezopotamii. 

Jajko, wcześniej na wskroś pogański symbol zapewnienia ciągłości świata, 

wykorzystywane było w związku z kultem zmarłych. Zostało ono inkorporowane do 

wielkanocnej obrzędowości chrześcijańskiej w XII wieku.  

Życzymy Państwu abyście najzdrowsi byli po prostu, uśmiechnięci i pełni wiary, że 

skończy się jak najszybciej "troska definiowanej poprzez izolację". Obyśmy jak 

najszybciej mogli się spotkać.  

Wesołych Świąt  

A czyż może być lepsze miejsce na wirtualną podróż niż Wyspy Wielkanocne...? 

Ciekawych zapraszamy na naszego Facebooka. 

 

 

 

 

 

 


