Agentura ESO, s.r.o., Seifertova 95, 130 00 Praha 3, IČO: 06709974

Adrenalin a moře - Černá Hora - zájezd pro děti a teenagery 10 až 18 let
Pokyny k zájezdu
TÉMA: Adrenalin a moře
TERMÍN: 1.8. - 10.8.2020
VĚK: 10 - 18 let
ADRESA: Adrenalin a moře - Černá hora - Ulcinj, Gjerana
PLATBA ZÁJEZDU: Platbu za zájezd poukažte nejpozději do 3 dnů od objednání zájezdu na náš účet 282245582 / 0300 ČSOB,
variabilní symbol = číslo Vaší Cestovní smlouvy. Platbu proveďte převodem z Vašeho účtu, platební kartou, poštovní poukázkou
typu A, nebo vkladem hotovosti na pokladně libovolné pobočky ČSOB.
DOPRAVA: ODJEZD: Bratislava 15:00-16:00 - OMV na D2 - parkoviště u poslední čerpací stanice OMV před hranicemi s
Maďarskem umístěné na dálnici D2 (E65) ve směru jízdy. | Brno 14:00-15:00 - Čerpací stanice OMV u OC AVION - čerpací
stanice OMV, dálnice D2 směr Bratislava hned u sjezdu z D1 (Avion shopping park – Ikea). | Praha 12:00 - Praha-ÚAN Florenc Ústřední autobusové nádraží Praha-Florenc (číslo nástupiště na informační tabuli v odbavovací hale), Křižíkova ulice, Praha 8..
NÁVRAT - NA STEJNÁ MÍSTA: Bratislava 9:00-10:00 | Brno 10:00-11:00 | Praha 12:00-13:00
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ: Trička (krátký i dlouhý rukáv), kraťasy, tepláky, kalhoty, mikina, svetr, bunda (větrovka),
ručníky (osuška, malé ručníky), spodní prádlo, plavky, ponožky, pyžamo, papírové kapesníky, obuv (domácí, plážová, tenisky),
láhev na pití, hygienické potřeby (mýdlo, zubní kartáček a pasta, šampon na vlasy, hřeben, jelení lůj, sáček na špinavé prádlo), krém
na opalování (faktor min. 15), pokrývka hlavy, plážová podložka, osuška, sluneční brýle. U neplavců plavecký kruh, rukávky, nebo
plovací vesta.. Podle zálib knihu, karty, … Zavazadlo dítěte (nejlépe kufr) označte jmenovkou, doporučujeme označit monogramem
všechny věci dítěte. U menších dětí doporučujeme přiložit podrobný seznam věcí dítěte. NEZAPOMEŇTE PLATNÝ OP NEBO
CESTOVNÍ PAS s dobou platnosti alespoň 3 měsíce po příjezdu. S sebou nezapomeňte: spacák + karimatku!
KAPESNÉ: Doporučujeme 30–50 EUR (na drobná vydání) + částku na výlety 20–50 EUR (nejsou-li objednány předem). Nebo
ekvivalent v Kč, příp. jiné volně směnitelné měně – podle věku dítěte. U menších dětí možno uložit peníze u vedoucích.
STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY: Je možné pouze písemně, a to doporučeným dopisem.
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