GOSPA TRAVEL, s.r.o. Cestovná kancelária
CHROMEK Vladimír, 08213 Tulčík 187
Kontakt: mobil: 0902 373 505, 0903 387 800, 0907 563 317
e-mail : v.chromek@gmail.com
stránka: www.gospatravel.sk

Pokyny na zájazd do Medžugoria s CK Gospa Travel
Doklady potrebné k vycestovaniu:
 Na cestu do Medžugoria je potrebný platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (doklad je potrebné mať počas
cesty pri sebe)
 U detí do 15 rokov je potrebný cestovný pas.
 U neplnoletých osôb zabezpečiť splnomocnenie na vycestovanie neplnoletej osoby do zahraničia od zákonného
zástupcu a mať toto splnomocnenie pri sebe (vzor splnomocnenia nájdete na našej stránke).
Čo si vziať zo sebou:
 platný OP/pas (pri nástupe do autobusu skontrolovať!)
 ak užívate lieky, vezmite si potrebné množstvo zodpovedajúce dĺžke pobytu,
 rádio/telefón so slúchadlami s FM frekvenciou na preklad v kostole,
 Príručná batožina:
o pohodlné oblečenie na cestovanie
o jedlo a pitný režim (v autobuse sa dá zakúpiť minerálka, pivo a káva)
o veci na spanie: malý vankúš a deka
o osobné hygienické veci
 Do kufra:
o oblečenie a obuv primerané ročnému obdobiu,
o pohodlné teplé oblečenie a obuv, dáždnik (plášť do dažďa)
o obuv na výstup na kopec a obuv na prezutie v hoteli
o v lete veci na pláž (plavky, osušky)
Peniaze:
 V Medžugorií (Bosna a Hercegovina) sa dá všetko platiť Eurami.
 Pri mori v Chorvátsku sa platí kunami, ktoré si môžete rozmeniť v zmenárňach ktoré sú priamo na pláži.
Cestovanie
 Počas cesty budú pravidelné prestávky cca každé 3 hodiny.
 V autobuse si môžete zakúpiť kávu, čaj a minerálku.
 Nástupné miesto a čas oznámime každému pútnikovi individuálne.
Ubytovanie
 2 - 3 lôžkové, vybavené sprchou, toaletou a klimatizáciou. Hotel sa nachádza hlavnej ulici cca 10 minút od kostola
sv. Jakuba
Telefonovanie
 POZOR! na telefonovanie a mobilné dáta v Bosne a Hercegovine, nakoľko ceny sú podstatne vyššie.
Strava
 Stravu je potrebné nahlásiť vopred v tabuľke. (možnosť výberu polovičnej porcie pre deti, bezlepkovej prípadne inej
diéty, len raňajky alebo len obedy)
 Časy stravovania sú prispôsobené ostatnému programu.
Poistenie:
 Cestovné poistenie je potrebné nahlásiť vopred v tabuľke, doklad o poistení dostanete v prípade potreby od
zástupcu CK GOSPA TRAVEL.
 CK má poistenie proti úpadku (insolventnosti) v poisťovni UNION.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na hore uvedených číslach.
Ďakujeme, že cestujete s Gospou za Gospou!

