KELIONĖS ATMINTINĖ
Balstogė ir senasis stačiatikių kultūros centras - Supraslė
- Tykocinas
2021-09-02

Atmintinė keliautojui Balstogė ir senasis stačiatikių kultūros centras - Supraslė Tykocinas 2021
SVARBI INFORMACIJA:
Jeigu Jums pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, vykti į kelionę negalima. Prašome kreiptis į
savo gydytoją!
Kelionėje privaloma:
Dėvėti apsaugines veido kaukes;
Laikytis visų asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir panašiai).
Mes užtikriname:
Autobusai dezinfekuojami ir valomi pagal SAM reikalavimus prieš ir po kiekvieno reiso;
Autobusuose yra keleiviams skirti dezinfektoriai, todėl prašome įlipant ir išlipant iš autobuso dezinfekuoti rankas.
AUTOBUSAS:
Esant mažiausiai 14 turistų, į kelionę vykstama 18 vietų mikroautobusu; 20 turistų – 25 vietų mažu autobusu; 30 turistų – 42
vietų autobusu; 34 turistams – 46 vietų autobusu; 40 turistų – 52 vietų autobusu. Autobuse yra garso ir vaizdo aparatūra, 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.
Autobusui judant salone draudžiama gerti karštus gėrimus, autobuse nebesiūlomas karštas vanduo. Autobusuose keleiviai
privalo būti prisisegę saugos diržus.
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.
KELIONĖS EIGA:
Apie išvykimo vietą ir laiką, konkrečią transporto priemonę ( transporto kategoriją, rūšį) klientui informacija nurodoma
paslaugos sutartyje ir patikslinama ne mažiau kaip 2 dienos iki kelionės pradžios. Žiūrėti: www.kelioniulaikas.lt → “Išvykimo
vietos ir laikai”.
Keliaujant autobusu kas 2,5 – 3,5 val. numatyti ~ 20 min. trukmės sustojimai. Pietų metu esant galimybei stojama 45 min – 1
val. poilsio pertraukai. Kelionės autobusu metu į viešbučius nakvynei atvykstama tarp 20:00 – 24:00 val., esant blogai kelio
dangai ar kitoms nenumatytoms kliūtims, galimi ir vėlesni atvykimai. Rytais iš viešbučių išvykstama tarp 7:00 – 9:00 (po
pusryčių).
BŪTINIAUSI REIKMENYS KELIONĖJE:
Medikamentai: nuo savų ligų, kurios gali paaštrėti kelionės metu; nuo skausmo, peršalimo, vidurių užkietėjimo ir kt.
Apsiaustas nuo lietaus arba skėtis; Avalynė patogi ir šilta, patartina storesniu padu. Kelionės metu būtina turėti šiltesnį
megztinį ar striukę.

DOKUMENTAI:
Vykstant į ES šalis būtina su savimi turėti vaikams ir suaugusiems pasą arba asmens tapatybės kortelę, galiojančius ne
trumpiau kaip 3 mėnesiai po kelionės pabaigos. Vykstant į ne ES šalis būtina su savimi turėti pasą, kuris turi galioti ne trumpiau
kaip 6 mėnesius po kelionės pabaigos. Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Už
vykstančių į keliones vaikų iki 18 m. sveikatą, gyvybę, priežiūrą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydintys įgalioti asmenys.
DRAUDIMAS:
Įsitikinkite, koks draudimas užtikrins apsaugą užsikrėtus COVID-19.
Vykstant į kelionę rekomenduojame turėti medicininių išlaidų draudimą , garantuojantį būtinos medicininės
pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti
kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse. Mūsų partneris - ADB „Gjensidige“ (www.gjensidige.lt).
Taip pat rekomeduojame įsigyti neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimą – sudaro galimybę išvengti nuostolių,
jeigu kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliautoju,draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei bagažo
draudimą – rekomenduotinas keliaujant oro transportu. Daugiau informacijos apie draudimą teirautis agentūroje arba
draudimo bendrovių atstovybėje.
Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) – galioja visose ES šalyse suteikiant būtinąją medicininę pagalbą
viešosiose įstaigose. Daugiau informacijos teirautis Teritorinėse ligonių kasose. ESDK nėra medicininių išlaidų draudimo
atitikmuo. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje: www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/būtinoji-pagalbakeliaujantiems.
Vykstant į šią kelionę taip pat galioja Europos sveikatos draudimo kortelė .
PINIGAI:
Mokamiems objektams reikėtų turėti ~ 50,00 - 70,00 PLN; Asmeninėms išlaidoms ~ 50,00 PLN. Lietuvos bankuose iš anksto
galite įsigyti zlotų. Mokamiems objektams reikia turėti grynų pinigų.
1,00 EUR ~ 4, 45 PLN, Lenkijoje: pietūs nuo 30,00 PLN, kava, arbata ~ 5,00 - 8,00 PLN
MOKAMI OBJEKTAI (bilietų kaina gali kisti):
Ikonų muziejus
suaugusiems 18,00 PLN, vaikams 10,00 PLN;
Supraslio vienuolyno lankymas visiems 10 PLN , gidas 100 PLN;
Tykocino pilis
suaugusiems 15,00 PLN, vaikams 12,00 PLN ( gidas grupei iki 30 asm. 150,00 PLN);
Gali būti mokamos kai kurių gidų paslaugos.
PASTABA:
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/balstoge-ir-senasis-staciatikiu-kulturos-centras-suprasle-tikocinas
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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.
Nuo kelionių organizatorių nepriklausančių aplinkybių (dėl meteorologinių sąlygų, transporto kamščių, kelių remontų, masinių
renginių ir pan.) pagal programą lankomi objektai gali būti pakeisti kitais alternatyviais objektais ar pakeistas objektų lankymo
eiliškumas. Kelionės vadovas lankytinų objektų (muziejų) viduje ekskursijų neveda.
Kainos tikslintos 2021 m. sausio mėnesį. Mokamų objektų kainos sezono metu gali keistis!
Geros kelionės!
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