UTAZÁSI INFORMÁCIÓ
ERDÉLY
Hamarosan elérkezik utazásuk időpontja, így fontos, hogy egy utolsó tájékoztatást adjunk a
legfontosabb tudnivalókkal kapcsolatban:
Csoport:
Program:
Létszám /kísérőkkel/
Találkozó helye:
Találkozás időpontja:
Indulás:
Busz:
Visszaérkezés:

Kossuth Lajos Általános Iskola, Budapest
Irodalmi barangolás Erdélyben
57 gyerek, 6 tanár
1171, Budapest, Erzsébet krt. 56. Iskola előtt

2014. május 08. csütörtök 04.40

05.00 Kérünk mindenkit a pontos megjelenésre, mivel a
programunk kötött, igen sűrű, így időben el kell indulnunk.
Emeletes, légkondicionált autóbusz
2014. május 10. szombat, az esti órákban (21.00)

Amit feltétlenül hozzon mindenki magával:
- útlevél vagy személyi igazolvány
FONTOS!!!! (2014.MÁJUS 05-ÉN, HÉTFŐN az iskolában, KIZÁRÓLAG
Petrov Éva néni veszi át a tanulóktól személyesen!
- költőpénz (legfeljebb öt ezer forintnak megfelelő román lei – Kérjük a pénzváltást
itthon megejteni, hogy ne a határon kelljen erre időt fordítani!)
- az útra szendvicsek, innivaló, stb. (első étkezés 1. nap este)
- tisztálkodási szerek, törölköző,
- esernyő, esőkabát, vízálló cipő, melegebb öltözet is,
- fényképezőgép, elem, telefontöltő.
Kérjük az utasokat, ésszerűen csomagoljanak. Egy nagy táska (lehetőleg utazótáska) a
csomagtérbe kerül (ehhez csak a szálláshelyen férnek hozzá az utasok), a buszra egy kis
táska hozható fel (ebbe tegyék az utazás során szükséges dolgokat:
útlevél/személyigazolvány, pénz, szendvicsek, innivaló, olvasnivaló, fogkefe, stb.).
Csomagolásnál vegyék figyelembe a poggyászbiztosítás által garantált értékhatárt, valamint a
busz csomagterének méreteit. Fejenként egy táska és egy kézipoggyász hozható!
Elhelyezés Kolozsváron diákotthonban, 2-3-4 ágyas szobákban fürdővel, wc-vel. Majd
Szamosújváron szintén diákotthonban 3-4-6 ágyas szobákban fürdővel, wc-vel.
Az ellátás félpanzió (reggeli és meleg vacsora egységesen). Az ebédre helyi idegenvezetőnk
biztosít időt és lehetőséget arra alkalmas élelmiszerboltnál, pékségnél, esetleg
bevásárlóközpontban.
Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a fogadó ország törvényeit minden tekintetben be kell
tartanunk. Kiemelnénk a következőket:
1. Alkohol és dohányáru fogyasztása 18 éven aluliaknak Tilos!
2. Kábítószer birtoklása, ill. fogyasztása azonnali eljárást von maga után!
Az utazás során (autóbusz, szállás) okozott kárért az utas anyagi felelősséggel tartozik.
Az utazással kapcsolatos információk: iskola weboldalán elérhetőek lesznek.
Információ felmerülő kérdések esetén:
1. Kossuth Lajos Általános Iskola
Tel: 256-3981
Petrov Éva (az utazást koordináló pedagógus)
2. Student Lines Diákutazási Iroda, engedélyszám: R-1089/1994
H-1067 Budapest, Teréz krt. 27. Tel.: 302-7767, Fax:374-0682, Tel./Fax: 302-7637
Budapest, 2014-04-25.

