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

Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci na kolonie

GRECJA 2015
Wyjazd z Gdańska
1. 01.07.2015 (środa) , godz. 16.30
Miejsce zbiórki: Parking przy ulicy Długie Ogrody
2. Powrót i odbiór dzieci z kolonii dnia 13.07.2015 (poniedziałek)
Przyjazd autokaru ok. godz. 7.15

Wyjazd z Łodzi
1. 01.07.2015 (środa) , godz. 23.45
Miejsce zbiórki: Łódź, Dworzec PKP Łódź Kaliska przed wejściem głównym
2. Powrót i odbiór dzieci z kolonii dnia 12/13.07.2015
Przyjazd autokaru ok. godz. 1.00

Wyjazd z Kielc
1. 01/02.07.2015 (środa/czwartek) , godz. 2.15
Miejsce zbiórki: Kielce, Mc Donald's ul. Żytnia
2. Powrót i odbiór dzieci z kolonii dnia 12.07.2015
Przyjazd autokaru ok. godz. 22.30

Wyjazd z Katowic
1.02.07.2015 (czwartek) , godz. 4.50
Miejsce zbiórki: Katowice, ul. Górnośląska 40A, Stacja Paliw BP (Dolina 3 Stawy) w
kierunku na Kraków
2. Powrót i odbiór dzieci z kolonii dnia 12.07.2015
Przyjazd autokaru ok. godz. 21.00 do Katowic ul. Górnośląska 7A, Stacja paliw BP w
kierunku na Wrocław obok Hotelu Campenile

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

Przewidywany przyjazd do Leptokaria dnia 03.07 ok. godziny 10:00-11:00
Wykwaterowanie z hotelu po śniadaniu w ostatnim dniu (11.07). Wyjazd z Grecji po obiedzie
w godzinach wieczornych

1. Telefon alarmowy/telefon do kierownika:
Numer grecki do kierownika zostanie podany na zbiórce przy autokarze
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

2. Uczestnik obozu powinien ze sobą zabrać:
OBOWIĄZKOWO! aktualny paszport lub dowód osobisty – ważny minimum 6
miesięcy
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.
Euro na wybrane wycieczki (Ateny – 47 euro, Meteory – 27 euro, Olimp – 27 euro,
Skiatos – 37 euro, Świat Wodny Waterland – 37 euro, wyjścia na dyskotekę do
Leptokarii ok. 3 euro)
UWAGA, przypominamy o kaucji zwrotnej płatnej na miejscu 20euro/os.
sugerowane kieszonkowe ok. 100 euro
PROSIMY ZABRAĆ PROWIANT LUB PIENIĄDZE NA JEGO ZAKUP DO CZASU
PIERWSZEGO ŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWEGO – obiadu w Hotelu w Grecji w dniu
przyjazdu na miejsce (3 dnia). Przewidywane są postoje na posiłki (ok. 5 euro za
posiłek)
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.)
Uczestników zabierających ze sobą telefony komórkowe – prosimy o sprawdzenie zasad
działania roamingu w poszczególnych sieciach komórkowych.
Biuro nie odpowiada przedmioty wartościowe np. aparaty fotograficzne, telefony
komórkowe, ipody
Uwaga: osoby udające się na wycieczkę fakultatywną do Meteorów przypominamy, ze
obowiązuje tam skromne ubrane tj. dla dziewcząt: długie spódnice (za kolano) oraz
zasłonięte ramiona i dekolt, dla chłopców: długie spodnie
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.
Uwaga:
Na profilu facebookowym biura Czerwiński Travel na bieżąco będziemy umieszczać relacje z obozu
młodzieżowego
Zapraszamy do odwiedzin
http://www.facebook.com/czerwinskitravel
(umieszczanie zdjęć dotyczy tylko uczestników, którzy wyrazili na to zgodę na umowie, w przypadku
gdy nie wyrazili Państwo zgody na wykorzystywanie zdjęć, a chcieliby Państwo aby na facebooku
pojawiły się zdjęcia również Państwa pociech prosimy o kontakt z biurem).

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI Z NASZYM BIUREM 

