Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu młodzieży na obóz

WŁOCHY (Rimini) - 14.07-24.07.2015
Przewidywany przyjazd do Rimini dnia 15.07 ok. godziny 07:00 - 08:00
Wykwaterowanie z hotelu po śniadaniu w ostatnim dniu (24.07).
Wyjazd z Rimini w godzinach porannych.

1. Wyjazd/powrót uczestników obozu
Gdańsk 14.07.2015 (wtorek)
Miejsce zbiórki: Parking przy ulicy Długie Ogrody godz. 05:00,
Powrót 24.07: ok. godz. 22:00

2. Wyjazd/powrót uczestników obozu
Warszawa 14.07.2015 (wtorek)
Miejsce zbiórki: al. Jerozolimskie 144, Dworzec autobusowy zachodni, stanowisko nr 10 godz. 12:00,
Powrót 24.07: ok. godz. 15:00

3. Wyjazd/powrót uczestników obozu
Katowice 14.07.2015 (wtorek)
Miejsce zbiórki: ul. Ofiar Katynia 5 parking koło McDonald’s (w str. Wrocławia), godz. 17:00,
Powrót 24.07: ok. godz. 10:00

Z UWAGI NA DUŻY RUCH WAKACYJNY ORAZ ROBOTY DROGOWE MOGĄ WYSTĄPIĆ OPÓŹNIENIA
W PLANOWANYCH GODZINACH PRZYJAZDU AUTOKARU

4. Telefon alarmowy czynny 24h: 509-821-331
(do pracownika biura Czerwiński Travel w Polsce)
Telefon do wychowawców podczas dojazdu/powrotu dzieci autokarem 570 005 124

5. Telefon do kierownika w Rimini Pani Haliny Nagornik zostanie podany
na zbiórce.
Zakwaterowanie:
HOTEL NAVONA***
Viale Rapallo, 21, 47037 Rimini RN, Włochy

6. Uczestnik powinien ze sobą zabrać:
aktualny paszport lub dowód osobisty!!
W autokarze będą zbierane opłaty za ZWROTNĄ kaucję 25 EURO, taksę klimatyczną 12 EURO
strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy
krem do opalania z mocnym filtrem UV, nakrycie głowy, odpowiednią odzież i obuwie
środek przeciw komarom
przybory higieny osobistej tj. ręcznik, szampon, mydło, pastę do zębów itd.
sugerowane kieszonkowe ok. 100 euro
Prosimy rodziców o zabezpieczenie dzieci źle znoszących podróż autokarem w odpowiednie
środki oraz leki, które zażywają na stałe. (A także w środki na poparzenia słoneczne.)
7. Uczestników zabierających ze sobą telefony komórkowe – prosimy o sprawdzenie zasad
działania roamingu w poszczególnych sieciach komórkowych.
8. 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
Uwaga:
Na profilu facebookowym biura Czerwiński Travel na bieżąco będziemy umieszczać relacje z obozu
młodzieżowego
Zapraszamy do odwiedzin
http://www.facebook.com/czerwinskitravel

ŻYCZYMY UDANEGO WYJAZDU !!! 
Proponowane wycieczki fakultatywne:
Mirabilandia – 35 euro (wycieczka w dniu wyjazdu)
Rzym – 60 euro
Wenecja – 55 euro
SanMarino – 20 euro
Aquafan - 25- 2,5 euro
Florencja – 55 euro
Dyskoteki: Carnaby 10 euro, Altromondo 10 euro, Blow up 10 euro

