Atmintinė keliautojui

KARALIŠKASIS GARDINAS su sanatorija 2019

AUTOBUSAS:
Esant mažiausiai 14 turistų, į kelionę vykstama 18 vietų mikroautobusu; 20 turistų – 25 vietų mažu autobusu; 30 turistų – 42 vietų
autobusu; 34 – 48 turistams – 49 vietų autobusu; 49 turistų ir daugiau – 52 - 74 vietų autobusu. Autobuse yra oro vėdinimo
sistema. Autobusui judant, keleivių saugumo labui, griežtai draudžiama vaikščioti ar stovėti autobuso salone. Autobuse griežtai
draudžiama rūkyti ir gerti stiprius alkoholinius gėrimus. Daiktus pakuokite taip, kad būtų patogu kelionės metu, kadangi beveik
viską turėsite laikyti autobuso bagažinėje, o su savimi pasiimsite tik pačius būtiniausius reikmenis. Nepalikite be priežiūros
vertingų daiktų autobuse. Turto vagystės ar sunaikinimo dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos atveju nei kelionės
organizatorius, nei transporto paslaugų teikėjas atsakomybės neprisiima.
Apie konkrečią transporto priemonę ( transporto kategoriją, rūšį) šioje kelionėje, klientai informuojami ne mažiau kaip 2 dienos
iki kelionės pradžios. Žiūrėti: www.kelioniulaikas.lt →http://www.kelioniulaikas.lt/isvykimo-laikai-ir-vietos/
KELIONĖS EIGA:
Apie išvykimo vietą ir laiką klientui informacija nurodoma paslaugos sutartyje ir patikslinama ne mažiau kaip 2 dienos iki
kelionės pradžios. Keliaujant autobusu kas 2,5 – 3,5 val. numatyti ~ 20 min. trukmės sustojimai. Pietų metu esant galimybei
stojama 45 min – 1 val. poilsio pertraukai.
Būtiniausi reikmenys kelionėje:

Medikamentai: nuo savų ligų, kurios gali paaštrėti kelionės metu;

Apsiaustas nuo lietaus arba skėtis; Avalynė patogi, patartina storesniu padu
DOKUMENTAI:

Vykstant į Baltarusiją būtina su savimi turėti pasą, kuris turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius po kelionės pabaigos. Pasas, kurio
galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu.

Registracija ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Registruojantis privaloma atsiųsti paso kopiją;
DRAUDIMAS:

Vykstant į kelionę privaloma turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos Baltarusijoje ir
papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti kelionių agentūrose arba draudimo
bendrovių atstovybėse.

Vykstant į šią kelionę Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja.
Baltarusijos pinigai – Baltarusijos rubliai (BYR) . Rekomenduojame Lietuvoje išsikeisti ir kelionėje jau turėti Baltarusijos rublių.
Asmeninėms išlaidoms, maistui, pirkiniams reikėtų planuoti pagal galimybes. Rekomenduotina suma ~ 10-20 EUR. Atsargai keitimui
galima paimti EUR arba USD ir juos iškeisti Baltarusijoje. Keitimo kursas Baltarusjoje yra vienas. Banko kortelėmis, nors oficialiai
ir deklaruojama, atsiskaityti galima ne visur.
1 EUR ~ 2,20 BYR; 1 USD ~ 2,00 BYR.
Dėl valstybinės sienos pravažiavimo tvarkos, informaciją galima rasti internetinėje svetainėje www.cust.lt
Mokamiems objektams ( Sinagoga, miesto maketas, muzikantai ir degustacija poilsio centre) reikia turėti: 12 Eur.Turėti eurais.
Sanatorijoje papildomai galima užsisakyti vakarienę – 6 EUR
Sauna (1 h) – 6 EUR
Deguonies kokteilis – 1,50 EUR
Pastaba: lankomuose objektuose ekskursijas veda tik vietiniai gidai.

PASTABA: klientui vėluojant į sutartą išvykimo vietą 15 min. ir per tą laiką nepavykus su juo susisiekti kliento pateiktu telefono numeriu,
vadovas turi teisę nelaukti ir tęsti ekskursinę programą.

