
 

 

 

 

 

 

U nas zrealizujesz Polski Bon Turystyczny 

Polski Bon turystyczny to elektroniczny dokument w formie 16-cyfrowego kodu o równowartości 

500 zł na każde dziecko do 18 roku życia  oraz 1000 zł dla dzieci z orzeczeniem o 

niepełnosprawności.  

Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone wyłącznie 
na terenie Polski.  

Za pomocą bonu możesz dokonać płatności za usługi hotelarskie w Hotelu Bacówka Radawa & SPA 

w okresie do 31 marca 2022 r. 

 

Jak skorzystać z bonu turystycznego 

• Aktywuj bon na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.  Szczegółowe informacje na 
temat jak można aktywować bon turystyczny wraz z filmikiem instruktarzowym, znajdują 
się na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/ 

• Odbierz swój bon, który zostanie do Ciebie przesłany w wiadomości e-mail lub SMS. 

• Dokonaj rezerwacji i zapoznaj się z jej warunkami. Podczas etapu rezerwacji podaj numer 

bonu oraz kwotę na jaką chcesz go wykorzystać.  

• Podczas realizacji przez hotel płatności w ramach bonu turystycznego, zostaniesz 

poproszony o potwierdzenie transakcji jednorazowym kodem sms, który wysłany będzie 

na Twój numer telefonu 

• Ciesz się rodzinnymi wakacjami w Bacówka Radawa & SPA ****  

 

Pamiętaj że: 

• Za pomocą bonu możesz płacić wielokrotnie, aż do wykorzystania pełnej, przysługującej 

kwoty.  

• Jeśli wartość noclegu przekroczy wartość bonu, resztę kwoty możesz opłacić w wygodny 

dla Ciebie sposób 

https://wiadomosci.wp.pl/irlandia-polnocna-znaleziono-cialo-20-letniej-polki-zatrzymano-23-letniego-polaka-6539141171190656a
https://bonturystyczny.polska.travel/


 

 

 

 

 

 

• Za pomocą bonu można zapłacić za pobyt opiekunów wraz z dzieckiem, także dziadków.  

Warunkiem skorzystania z bonu jest uczestnictwo dziecka, na które przysługuje bon.  

• Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze  

• Więcej informacji o Polskim Bonie Turystycznym uzyskasz dzwoniąc na numer specjalnej 

całodobowej infolinii pod numerem telefonu  22 11 22 111 lub pod 

adresem https://bonturystyczny.gov.pl/ 

Kontakt bezpośredni 

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji skon taktuj się 

z nami pod numerem telefonu: +48 16 736 11 20 lub mailowo pod 

adresem: recepcja@bacowkaradawa.pl 

 

 

tel:+48221122111
https://bonturystyczny.gov.pl/

