
BEZPOŚREDNIO – TYLKO Z RAINBOW TOURS

Dalekie podróże mogą być komfortowe.
We współpracy z PLL LOT oferujemy rejsy
nowym samolotem typu Boeing 787 Dreamliner*
bezpośrednio z Warszawy. Imprezy te są
oznaczone ikoną „LOT BEZPOŚREDNI”.
 

TAJLANDIA, MEKSYK, SRI LANKA, KUBA, WIETNAM i RPA

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SAMOLOT ŚWIATA

Boeing 787 to pierwszy samolot odrzutowy, którego konstrukcję 
zbudowano przy użyciu materiałów kompozytowych 
i zaprojektowano tak, by pasażerowie mogli w pełni cieszyć się 
komfortem w trakcie lotu. Boeing 787 ma większe okna, 
utrzymuje wyższy poziom wilgotności i bardziej komfortową 
dla pasażera wysokość ciśnienia w kabinie.

ROZRYWKA NA POKŁADZIE

W każdej z klas dostępny jest system rozrywki pokładowej, 
który gwarantuje bogaty wybór aplikacji:

 filmy na żądanie
 książki audio oraz muzyka
 e-reader, do czytania aktualnych wydań czasopism,

 magazynów oraz książek
 gry dla pojedynczych lub grupowych graczy
 USB, dzięki któremu pasażerowie mogą zgrać materiały

 promocyjne dostępne na pokładzie
 możliwość śledzenia pozycji samolotu przez cały rejs

 
Niezależnie od tego w jakiej klasie podróżujesz, na pokładzie 
nie będziesz się nudził, a podróż minie dużo szybciej!

ELITE CLUB

ELITE CLUB

PREMIUM CLUBEKONOMICZNA

KLASA EKONOMICZNA
 Nowoczesne fotele
 Indywidualny monitor i pilot systemu rozrywki pokładowej,  

 gniazda elektryczne i USB, słuchawki z redukcją szumów
 Odległość między kolejnym rzędami jest zbliżona

 do odległości w samolotach Boeing 767 
 Posiłki i napoje za dopłatą w trakcie serwisu pokładowego
 Limit bagażowy: 20 kg rejestrowany i 5 kg podręczny

KLASA PREMIUM CLUB
klasa o podwyższonym standardzie

  Wydzielona przestrzeń z trzema rzędami wygodnych,  
szerokich foteli z podnóżkami i regulowanymi zagłówkami 
gwarantuje komfort podróży niedostępny do tej pory

 na żadnym rejsie czarterowym z Polski
  Indywidualne monitory w środkowych podłokietnikach

 i pilot systemu rozrywki pokładowej, gniazdka elektryczne  
 i USB, słuchawki z redukcją szumów 
 Dwa posiłki podczas lotu oraz limitowana ilość napojów 

 bezalkoholowych i wybranych alkoholi
 W Warszawie priorytetowa odprawa przy stanowiskach

 LOT Elite Club/Business Class
 Limit bagażowy: 25 kg rejestrowany i 8 kg podręczny
 To wszystko za dopłatą od 799 PLN za osobę w obie strony

KLASA BIZNES ELITE
klasa biznes

  Komfort podróży niedostępny do tej pory na żadnym rejsie  
czarterowym z Polski, gwarantuje głęboki wypoczynek

 i doskonały sen podczas całego lotu
  Luksusowe, elektronicznie sterowane fotele, rozkładające się 

do całkowicie leżącej pozycji (długość aż 190 cm) 
  Duże, indywidualne monitory z pilotem systemu rozrywki 

pokładowej, gniazdka elektryczne oraz USB, słuchawki z re-
dukcją szumów

  Zasłonki między fotelami pozwalające na oddzielenie się od 
współuczestników lotu podczas snu. Koce i poduszki, oraz 
przybory toaletowe 

  Doskonałe menu oraz szeroki wybór napojów bezalkoholowych 
i wyselekcjonowanych napojów alkoholowych 

  W Warszawie priorytetowa odprawa przy stanowiskach  
LOT Elite Club/Business Class

 Limit bagażowy: 25 kg rejestrowany i 9 kg podręczny
 To wszystko za dopłatą od 1599 PLN za osobę w obie strony  

* W przypadku niemożliwości wykonania rejsu samolotem Dreamliner, PLL LOT zapewni inny samolot o podobnym standardzie (rejs bezpośrednio).

KOMFORT DALEKICH PODRÓŻY
DREAMLINER PLL LOT
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