Atmintinė keliautojui
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TRANSPORTAS
Į keliones po Lietuvą vykstama turistinės klasės 17 – 56 vietų transportu. Autobuse yra garso ir vaizdo aparatūra, oro
vėdinimo sistema.
TAISYKLĖS KELIAUJANTIEMS TRANPORTO PRIEMONĖMIS:
Pagal galiojančias ES taisykles, jei transporto priemonėje yra saugos diržai, privaloma juos prisisegti.
Autobusui judant, keleivių saugumo labui, griežtai draudžiama vaikščioti ar stovėti autobuso salone.
Autobuse griežtai draudžiama rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, ruošti ir gerti karštus gėrimus.
Dėl sugriežtintų Europos sąjungos reikalavimų, karštas vanduo transporto priemonėse nėra tiekiamas.
Nerekomenduojama transporto priemonėje be priežiūros palikti asmeninius daiktus. 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.
SODINIMO TVARKA
Keliautojams sėdėjimo vietos transporto priemonėje skirstomos pagal kelionės pirkimo datą. Užsakydami kelionę,
galite pageidauti dėl konkrečių vietų transporto priemonėje. Apie sėdėjimo vietą keliautoją informuoja grupės
vadovas išvykimo dieną. Pageidaujantys gauti informaciją anksčiau, gali kreiptis į kelionių organizatorių likus 2
dienoms iki kelionės pradžios. Vykstant kolektyvams, keliautojų sodinimo klausimus sprendžia užsakovas.
KELIONĖS ORGANIZAVIMO INFORMACIJA:
Į kelionę išvykstama 8.00 val. iš Lukiškių a., prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios tvoros. Rekomenduojame
likus iki kelionės 2 dienoms susisiekti su darbuotojais ir patikslinti kelionės informaciją.
Grįžimas planuojamas ~ 21 val.
BŪTINIAUSI REIKMENYS KELIONĖJE:






Patogi avalynė; apsiaustas nuo lietaus arba skėtis.
Kelionės metu būtina turėti šiltesnį megztinį ar striukę.
Nedidelė kuprinė išvykoms bei ekskursijoms.
Maistas ir gėrimai kelionės pradžiai.

DOKUMENTAI:

Rekomenduojama turėti asmens dokumentą, pasą arba asmens tapatybės kortelę.

DRAUDIMAS:



Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų grupės nustatytos Sveikatos
draudimo įstatyme. ( https://www.e-tar.lt/portal/index.html )

PAPILDOMA INFORMACIJA:



Maršruto aprašyme yra pateikiamos lankomų objektų kainos. Rekomenduojama turėti šioms reikmėms
grynųjų pinigų. Už mokamus objektus ekskursijų metu kortelėmis atsiskaityti negalima.
 Jeigu turite galimybę įgyti bilietus su nuolaida, nepamirškite tai patvirtinančio dokumento.
Klientui vėluojant į išvykimo vietą 10 min. ir per tą laiką vadovui nepavykus susisiekti su klientu kliento pateiktu
telefono numeriu, autobusas turi teisę nelaukti ir išvykti.

