FRANCJA Pra Loup 22-30.03.2019
2030

Zbiórka: 22.03.2019 (piątek) godz.
PARKING przy centrum handlowym BELG ul. Przemysłowa 3 Katowice
Zobacz na mapie Google: https://goo.gl/maps/fzUe1Z7P1bP2
Uwaga: istnieje możliwość zostawienia samochodu na parkingu strzeżonym
(ok 200 m od miejsca naszej zbiórki). Koszt to 24 zł/doba.
Adres i kontakt parkingu: Katowice ul. Sikorskiego Parking nr 20 tel. 660 788 551
00

Powrót: 30.03.2019 (sobota) ok. godz. 15 -19

00

Co zabrać:
 Ważny dowód osobisty lub paszport (należy mieć przy sobie w trakcie podróży)
 OSTATNIA RATA - 120 Euro (zbierana w autobusie)
 Kaucja zwrotna za apartament: (zbierana w autobusie)
240 E -za cały apartament 2, 3 lub 4 osobowy
360 E -za cały apartament 5 lub 6 osobowy
 Bieliznę pościelową oraz ręczniki
 Środki czystości i higieniczne
(papier toaletowy, ścierki, płyn do mycia naczyń, tabletki do zmywarki itp)
 Obuwie zmienne
 Okulary p/słoneczne i kremy z filtrem UV
 Stroje kąpielowe (w obiekcie znajduje się basen oraz sauna dodatkowo płatna)

Informacje:
 Miejsca w autobusie są numerowane i przydzielone będą przed wejściem do autobusu
 Nr polisy ubezpieczeniowej będą rozdawane w autobusie
 Szacowany czas przejazdu do Francji ok. 21-24 godziny
 Zalecamy aby w trakcie podróży sprzęt narciarski i snowboardowy znajdował się w pokrowcach
 Dla dzieci i młodzieży kaski są obowiązkowe. Dla osób dorosłych kaski są zalecane!
Osoby odpowiedzialne za wyjazd:
Paweł Nowojski +48 605 336 999
Witek Twardosz +48 609 500 519

Warunki ubezpieczenia w PZU Wojażer Pomoc w Podróży
Wariant Standard + SZ (sporty zimowe)





Koszty leczenia i transportu: KL 80 000 zł
Koszty transportu medycznego do kraju: BEZ LIMITU
Assistance podstawowy: TAK
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: NNW 10 000 zł
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
OC 100 000 zł -szkody osobowe
OC 10 000 zł -szkody na rzeczach

Dodatkowe ubezpieczenia we własnym zakresie!

Zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ
wydawanej bezpłatnie przez NFZ
W razie wypadku, często jest niezbędny udział własny (finansowy do ok. 200-300E) w celu pokrycia kosztów
np. porady ambulatoryjnej lub zdjęcia RTG mimo pełnego ubezpieczenia. Koszty te są w 100% zwracane przez
firmy ubezpieczeniowe po powrocie, po przedstawieniu rachunku, natomiast należy się z taką ewentualnością
liczyć –w trakcie jazdy na nartach należy mieć przy sobie gotówkę, kartę płatniczą/kredytową.
Jest to sposób praktykowany w większości ośrodków alpejskich.
Koszty powyżej ok. 300 E rozliczane są bezgotówkowo!

WAŻNE: Bagaż - LIMIT !!!
 Limit bagażu głównego do 20 kg/osoba
 Limit bagażu podręcznego do 5 kg/osoba
 1 para sprzętu narciarskiego lub snowboardowego na osobę
Ze względu na częste ważenie autobusów przez policję, prosimy o przestrzeganie
wyznaczonego limitu bagażowego! Przekroczenie dopuszczalnej ładowności autokaru,
może wiązać się z mandatem lub z zatrzymaniem autobusu!
Koszty związane z mandatem oraz z podstawieniem dodatkowego autobusu pokrywają
osoby, które przekroczą dopuszczalny limit bagażu!
Są to sumy rzędu 5000 Euro i więcej.

