BIURO TURYSTYKI JAWORZYNA Tour
Kraków, Rynek Podgórski 7,
Katowice, ul. Żwirki i Wigury 2/1,
Warszawa, ul. Przechodnia2,
Wrocław, ul. Pomorska 51-53 lok 7,
www.jaworzyna.com.pl Łódź ul. Gdańska 90,

12 656 27 55 lub
32 257 06 66 lub
22 652 12 33 lub
71 780 49 55 lub
42 648 34 83 lub

512-462-462
510-130-596
501-480-756
501-733-244
501-480-756

INFORMACJE WYJAZDOWE
Nazwa imprezy

HISZPANIA - LLORET DE MAR (SAMOLOTEM)

Termin imprezy

30.07 – 09.08.2018

Data wyjazdu

30.07.2018

Miejsca i godziny
zbiórek wyjazdowych

KRAKÓW

KATOWICE

KIELCE

Lotnisko Balice - Hala Odlotów
(poziom 0) przy informacji
godz. 19:00

ul. Kopernika przy pomniku Ofiar Katynia,
róg placu Andrzeja,

Mc Donald’s, ul. Żytnia

godz. 16:00

9.08.2018/10.08.2018

Data powrotu
Miejsca i orientacyjne
godziny powrotów

godz. 17:00

KRAKÓW

KATOWICE

KIELCE

Lotnisko Balice - Hala Przylotów
(poziom 0)
godz. 21:25

ul. Kopernika, przy Pomniku Ofiar Katynia na
Placu Andrzeja,
ok. godz. 23:30-24:00

Mc Donald’s, ul. Żytnia

ok. godz. 01:00-02:00
dnia 10.08.2018

Adres ośrodka

HOTEL SAMBA*** Lloret de Mar Costa Brava,
Telefon do recepcji hotelu: +34972365650. Prosimy umawiać się z uczestnikami na telefon.

Kontakt z Kadrą

Telefon komórkowy do kierownika B.T. Jaworzyna Tour +48 503 667 246

Kontakt z Biurem

Telefony alarmowe:
Kraków:512 462 462, Katowice:510 130 596, Warszawa:501 480 756, Wrocław:501 733 244, Łódź:501 480 756
Uwaga: W sprawach bardzo ważnych telefon do Dyrektora B. T. Jaworzyna Tour: 501 73 00 23
Ewentualne sugestie można zgłaszać również na adres opinie@jaworzyna.com.pl

Konieczne posiadanie ważnego (min. 3 miesiące od daty powrotu) paszportu lub dowodu osobistego.

Ważne informacje

Przelot realizowany przez linie lotnicze VUELING na trasie Kraków – Barcelona – Kraków.
• 30.07.2018 Wylot z Krakowa o godz. 21:25, przylot do Barcelony o godz. 00:10
• 09.08.2018 Wylot z Barcelony o godz. 18:35, przylot do Krakowa o godz. 21:25
Uczestnik może zabrać ze sobą jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 23 kg oraz jedną sztukę bagażu podręcznego do
5 kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm. Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające np.
rączki, uchwyty, kółka. Jeśli to możliwe bagaż podręczny lepiej spakować w miękki plecak lub torbę zamiast sztywnej
walizki. Do bagażu podręcznego można zabrać maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach do 100 ml. Pojemniki te
powinny zostać umieszczone w foliowej torebce zabezpieczającej. Wszelkie napoje na czas podróży należy zakupić
w hali odlotów po przebytej odprawie. W bagażu podręcznym nie mogą się znaleźć przedmioty z ostrymi
krawędziami, które mogą być uznane za niebezpieczne. Można przewozić lekarstwa i akcesoria medyczne, które
są potrzebne pasażerowi w trakcie trwania lotu.
Prosimy o zabranie nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, kremu z filtrem, ręcznika na plażę, stroju i obuwia
plażowego, środków łagodzących skutki opalania – np. panthenol.
Uczestnicy powyżej 16-go roku życia zobowiązane są do zapłaty taksy turystycznej w wysokości 5 euro/pobyt.

Kieszonkowe

Proponowane kieszonkowe ok. 100 – 140 euro

Wycieczki fakultatywne

Istnieje możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych za dodatkową opłatą:
Rejs do Tossa de Mar ok. 25 euro, Water World ok. 30 euro, Marineland ok. 30 euro.

Leki

W przypadku, gdy dziecko przyjmuje leki, prosimy o zdeponowanie ich na zbiórce kadrze pedagogicznej
lub konwojentowi wraz ze stosownym upoważnieniem i instrukcją do podawania leków.

Depozyty

Przypominamy, iż wg regulaminu z karty kolonijnej – pieniądze oraz rzeczy wartościowe uczestników powinny być
obowiązkowo oddane w depozyt wychowawcy kolonijnemu. Prosimy również nie wyposażać dzieci w wartościowe
ubrania lub sprzęt. Niedotrzymanie powyższych warunków może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami dla
uczestnika w przypadku utraty, zniszczenia oraz zgubienia rzeczy wartościowych lub pieniędzy. W celu zdeponowania
pieniędzy dzieci u kadry pedagogicznej (wychowawców lub konwojentów) na zbiórce - prosimy o przygotowanie
niezaklejonych kopert opisanych nazwiskiem, z podaną kwotą.

Informacje
o ubezpieczeniu

Uczestnicy ubezpieczeni są w Signal Iduna na kwoty: KL 10 000 euro, NNW 15 000 zł, bagaż 800 zł.
W przypadku występowania choroby przewlekłej uczestnika należy posiadać dodatkowe ubezpieczenie.
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia w B.T. Jaworzyna Tour

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU !

