Talinas - Gotlandas - Hapsalu (3d.)
Atmintinė
DOKUMENTAI:
●

●

LR asmens tapatybės kortelė arba LR pasas, galiojantys ne mažiau kaip 3 mėnesius po kelionės
pabaigos (ir suaugusiems, ir vaikams).
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 mūsų agentūroje arba draudimo bendrovių atstovybėse.

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.

Linkime lengvai pasiruošti kelionei ir nepamiršti geros nuotaikos!

