LDK palikimas – Brestas (2d.)
Atmintinė
MAITINIMAS :
Pusryčiai įskaičiuoti į kelionės kainą.
Pietūs Myriuje ir Lidoje užsakomi iš anksto.
Užkandžiais kelionės metu pasirūpinkite iš anksto savarankiškai.
DOKUMENTAI:
●
●
●

●

●

Į Baltarusiją galima vykti tik turint galiojantį pasą (tapatybės kortelė netinka).
Vykstant į Gardiną būtina turėti leidimą (pasirūpina organizatorius).
Vykstant į kelionę privaloma turėti medicininių išlaidų užsienyje draudimą, garantuojantį būtinos
medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio,
apmokėjimą.
Nepilnamečiams iki 18 metų, vykstantiems be tėvų – reikalingas vieno iš tėvų notaro patvirtintas
sutikimas ir jo kopija išleisti į kelionę. Jeigu vykstama su vienu iš tėvų – kito sutikimas
nereikalingas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vykstančiojo tėvo pavarde, būtina
turėti vaiko gimimo liudijimą.
Reikalinga paso kopija norint gauti leidimą į Gardiną.

MOKAMI OBJEKTAI:
●

●

Baltarusijos rublių galėsite pasikeisti pasienyje. Visą reikiamą informaciją apie pinigų keitimą
suteiks kelionės vadovas. Atsargai turėti EUR ar USD. Parduotuvėse, vaistinėse priima banko
korteles.
Lenkijos Zlotais savo reikmėms rekomenduojame pasirūpinti iš anksto.

KELIAVIMAS AUTOBUSU:

●

●
●

●

●

●
●
●

●

●

Jūsų ir kitų keliautojų saugumo užtikrinimui, autobusui važiuojant griežtai draudžiama stovėti
ar vaikščioti autobuso salone, rūkyti, gerti karštus ar stipriuosius gėrimus.
Sustojimo vietose bus galimybė pasinaudoti viešuoju tualetu.
Saugokite asmeninius daiktus ir dokumentus. Rekomenduojame nelaikyti visos pinigų sumos
vienoje vietoje.
Primename, kad be priežiūros autobuso salone palikti vertingi daiktai gali tapti lengvu grobiu
ilgapirščiams.
Turto vagystės ar sunaikinimo dėl trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos atveju, transporto
paslaugų teikėjas atsakomybės neprisiima.
Draudžiama kalbinti ar kitaip atitraukti vairuotojo dėmesį tuo metu, kai jis vairuoja autobusą.
Vairuotojų darbo – poilsio režimą, sustojimų skaičių ir trukmę reglamentuoja ES nutarimai.
Dėl Europos Sąjungos reikalavimų, vykstant per ES šalis, karštas vanduo autobuse nebus
tiekiamas.
Jei vairuotojai kelionės metu buvo paslaugūs ir geranoriški, geriausia padėka jiems –
arbatpinigiai.
Autobuse WI-FI ryšio , rozečių įkrovimui nėra.

REKOMENDUOJAME PASIIMTI:

●
●
●
●
●
●

●

Patogią ir lengvą avalynę bei drabužius.
Kuprinę ar mažą rankinę.
Higienos priemones: dantų pastą ir šepetėlį, muilą, drėgnų servetėlių.
Pagalvėlę, lengvą pledą (patogiau autobuse ilsėtis).
Geriamo vandens, užkandžių, džiovintų vaisių, arbatos ar kavos savo termo puodelyje.
Medikamentų nuo savų ligų, kurios gali paaštrėti kelionės metu bei vaistų nuo skausmo,
peršalimo, virškinimo sutrikimų.
Papildykite būtiniausių daiktų sarašą, įvertinę savo poreikius.

PASTABOS:

●
●
●
●

●
●

Lankomuose objektuose – muziejuose, kelionės vadovai ekskursijų neveda.
Kelionių organizatorius gali keisti kelionės programą, atsižvelgdamas į objektyvias sąlygas.
Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kainos gali keistis.
Klientui vėluojant į sutartą išvykimo vietą 15min. ir per tą laiką nepavykus su juo susisiekti
nurodytu telefono numeriu, vadovas turi teisę nebelaukti vėluojančių asmenų ir tęsti ekskursinę
programą.
Kelionių organizatorius neatsako už pasienio pareigūnų veiksmus.
Rekomenduojame turėti valiutos tų šalių, per kurias vykstama.

GALIMA ĮSIVEŽTI BE MUITŲ IR MOKESČIŲ IŠ BALTARUSIJOS Į ES:
Nemokėdamas importo muitų ir mokesčių vienas keleivis, ne jaunesnis kaip 17 metų, gali įvežti:
Tabako gaminių:
Cigarečių

40 vnt., arba

Cigarilių

20 vnt., arba

Cigarų

10 vnt., arba

Rūkomojo tabako

50 g arba

Kaitinamojo tabako produktai

40 vnt. arba

Elektroninių cigarečių skystis

20 ml.

Alkoholinių gėrimų
Stipriųjų alkoholinių gėrimų (degtinės, konjako, brendžio,
viskio ar kt.), kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 22 1 litrą, arba
%
Alkoholinių gėrimų (likerio, putojančio vyno, vermuto, sidro
2 litrus, arba
ar kt.), kurių alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 22 %
Taip pat:
Ramių vynų

4 litrus arba

Alaus

16 litrų

Vaistų
Nereceptiniai arba receptiniai vaistai (vieno arba skirtingų
10 pakuočių
pavadinimų)
Taip pat:
Maisto papildų arba vitaminų (vieno arba skirtingų
pavadinimų)

10 pakuočių

DRAUDŽIAMA ĮVEŽTI Į ES IŠ BALTARUSIJOS

Mėsą ir jos produktus (lašinius, šviežią ar perdirbtą mėsą, įskaitant ir paukštieną,
riebalus, dešras, mėsos konservus, tešlos gaminius, įdarytus mėsa, padažus ar sriubas
su mėsa ir kt.);
Pieną ir jo produktus (pieną, kondensuotą pieną, pieno miltelius, grietinę, varškę,
kefyrą, sūrį, sviestą, jogurtą, pieniškus ledus ir kt.)

MOBILUS RYŠYS (TELE2 OPERATORIUS)
Skambučių kainos

Minutės kaina

Skambučio į Lietuvą kaina už minutę

0.6343 EUR

Skambučio šalies viduje kaina už minutę

0.6343 EUR

Atsiliepto skambučio kaina už minutę

0.7241 EUR

Kitos kainos
SMS siuntimo kaina

0.2600 EUR

Mobilaus interneto duomenų kaina už MB.
Apvalinimas: 10 KB. Minimalus apmokestinamas
kiekis: 1.0000KB.

0.2000 EUR

Linkime lengvai pasiruošti kelionei ir nepamirškite geros nuotaikos!

