Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S. C.
80-141 Gdańsk, ul. Biegańskiego 10 lok 11 tel. (58) 322 19 86 tel./fax (58) 322 19 90
e-mail: biuro@ctravel.pl, www.ctravel.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU DZIECI I MŁODZIEŻY NA
OBÓZ MŁODZIEŻOWY PARYŻ - HISZPANIA

Wyjazd z Gdańsk:
1. 22.07.2015 (środa) parking przy ulicy Długie Ogrody naprzeciwko kościoła św. Barbary
godz. 08.40
Przewidywany przyjazd: Paryż – Eurodisneyland ok. 9 – 11:00 drugiego dnia
Przewidywany przyjazd: Lloret de Mar ok. 13:00 – 16:00 czwartego dnia

2. Powrót i odbiór dzieci z kolonii dnia 03.08.2015 (poniedziałek)
parking przy ulicy Długie Ogrody naprzeciwko kościoła św. Barbary , godz. 15.00 – 16:00
Po przekroczeniu granicy polskiej pilot skontaktuje się z organizatorem i poda dokładną
godzinę powrotu.
Przejazd przez Niemcy, Francję do Paryża.
Powrót przez Francję, Włochy, Niemcy do Polski

1. Telefon alarmowy/telefon do rezydenta:
Telefon alarmowy do pracownika Biura Czerwiński Travel w Gdańsku czynny całą dobę –
509 821 331
TEL DO PILOTA – KIEROWNIKA – KRZYSZTOF WIĘCKOWSKI,
KOMÓRKA HISZPAŃSKA - 00 34 634 111 183
Polski telefon +48 889 090 104 - (tylko w sytuacjach awaryjnych )
Kierunek tel. z Polski do Hiszpanii 0034
Kierunek z Hiszpanii do Polski 0048
Adres hotelu:
HOTEL
GRAN DON JUAN ***
C/ CARRER RIERA 77
17 310 LLORET DE MAR
TEL 0034/ 972 365 700 ( recepcja)

2. Uczestnik obozu powinien ze sobą zabrać:
 ważny paszport lub dowód osobisty (OBOWIĄZKOWO!!)!
 legitymację szkolną
 strój kąpielowy

 ręcznik kąpielowy – 2 szt., ręcznik do twarzy
 Euro na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 75 – 85 euro (obowiązkowo)
 Euro na wycieczki fakultatywne: miasteczko wodne: ok. 28 euro, wieczór hiszpańskipokazy flamenco – ok. 26 euro, karnet na dyskoteki (min. 5x) – ok. 26 euro, rejs
statkiem do Tossa de Mar – ok. 15 euro (2 strony) (wycieczki fakultatywne nie są
obowiązkowe)
 Zalecane minimalne kieszonkowe ok. 70 euro
 Podczas podróży jedzenie we własnym zakresie
 ubranie „na każdą porę roku”, w tym:
o kurtkę przeciwdeszczową,
o czapkę z daszkiem lub inne nakrycie chroniące głowę przed słońcem,
o dres
o wygodne buty do wycieczek pieszych,
o klapki lub inne obuwie do chodzenia po pensjonacie (obuwie zmienne),
 mały plecaczek na wycieczki piesze (na suchy prowiant),
 przybory toaletowe jak: mydło, pastę do zębów, żel pod prysznic itp.
 krem z filtrem UV,
 aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej,
 dobry humor i pomysły 
Biuro nie odpowiada przedmioty wartościowe np. aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe, ipody

UWAGA:
Jeżeli dziecko powinno otrzymywać leki podczas wyjazdu, a informacja ta nie została
zapisana w karcie kolonijnej prosimy przygotować informację (imię i nazwisko dziecka, jakie
leki powinno przyjmować oraz jak często) i przekazać ją wraz z lekami na zbiórce
kierownikowi kolonii lub pracownikowi biura
Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi odnośnie dziecka (stanu zdrowia, zachowania itp.), które
mogłyby być istotne dla wychowawców, a nie zostały zapisane w karcie kolonijnej prosimy o
spisanie wszelkich niezbędnych informacji oraz przekazanie ich na zbiórce kierownikowi
kolonii lub pracownikowi biura
Podział na grupy wiekowe dzieci nastąpi po przyjeździe do ośrodka.

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI Z NASZYM BIUREM 
Zespół Czerwiński Travel
Centrum Podróży Koliber

