P o d j e t j e

z a

ž i v l j e n j e

z

n a r a v o

OBVESTILO O POTOVANJU
Zahvaljujemo se vam za prijavo na jezikovno doživljajski izlet v

Slikovit Pariz in čarobni Disneyland
Pričakujemo vas v torek 3. 3. 2020:
na parkirišču pri osnovni šoli Vita Kreigherja ob 14.45, odhod avtobusa ob 15.00.

Vrnemo se v soboto 7. 3. 2020 v popoldanskih urah (natančen čas prihoda sporočimo isti dan).

Na poti vas bodo spremljali:

Nastanitev:
Explorers Hotel
50 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77700 Magny-le-Hongre, Francija

Gregor Majnik
Licenca št. TV0021
in tri spremljevlke

Vaš vodnik v Parizu bo:
Gregor Majnik
Licenca št. TV0021

Telefon: +33 1 60 42 60 60

Številki za nujne primere na poti:
Zdenka +386 41 492 007, Gregor +386 41 838 202.

Kratek povzetek programa izleta:
1. dan: NASVIDENJE SLOVENIJA. Popoldanski odhod iz Ljubljane. Vožnja s postanki (osvežitev, čas za večerjo)
čez Avstrijo in Nemčijo.
2. dan: KARLSRUHE, BADEN – BADEN, REIMS in DOBRO JUTRO DISNEYLAND. Vožnja. Čas za zajtrk in dostop
do prtljage. Celodnevni obisk Disneylanda in Disney Studios s časom za kosilo in večerjo. Če bo čas dopuščal
obisk hotelskega bazena (ne pozabite kopalk in brisače :)). Namestitev in prenočevanje.
3. dan: PARIZ. Zajtrk v hotelu. Celodnevni avtobusni ogled Pariza s postanki za zunanje oglede in oglede muzejev Dom des Invalides (poleg prvotno predvidnega ogleda Napoleonove grobnice še ogled razstave dveh svetovnih vojn in predsednika De Gaulle-a - dodatni ogledi zaradi možnosti stavke v muzeju Lovre) in Fragonard
(parfumi). Dan bomo zaključili s sprehodom po Montmartru. Ker bomo naslednji dan odšli iz hotela, bomo
večino stvari spakirali že zvečer pred spanjem.
4. dan: PARIZ - STRASSBOURG. Oddaja kovčkov v avtobus. Zajtrk v hotelu. Prevoz v mesto z avtobusom.
Vzpon v 2. nad. Tour Eiffel (doplačilo za 3. nad. 9€). Panoramska vožnja z ladjo. Čas za kosilo (pri stolpu ali v
centru mesta). Ogled muzeja Louvre (umetnost do 20. stol.). Nadaljevanje ogledov Pariških znamenitosti. Čas
za nakup popotnice. Čas za večerjo v Parizu ali na poti (odvisno od trajanja ogleda Tour Eiffel). Odhod avtobusa proti domovini.
5. dan: DOBER DAN SLOVENIJA. Nadaljevanje vožnje s postanki proti domovini. Prihod v popoldanskih urah.
Pridržujemo si pravico do spremembe razporeda ogledov in/ali odpovedi/spremembe posameznih ogledov v dogovoru z učitelji/spremljevalci v primeru višje sile, na podlagi ocene tveganja, nepredvidenih dogodkov ali sprememb na terenu.

Ne pozabite vzeti s seboj veljavne osebne izkaznice ali potnega lista.
Tuji državljani, ki potrebujejo EU vizo, naj si jo uredijo pred odhodom. Za vstop v muzeje morate imeti pri sebi
osebni dokument ali foto kopijo le-tega. Podatki v potnih dokumentih se morajo ujemati s podatki v prijavi.
Zardi širitve virusa COVID-19 lahko pride do nepredvidenih dogodkov in sprememb, na katere nimamo vpliva.

Zdravstveno zavarovanje oziroma pravico do nujne zdravniške pomoči lahko uveljavljate z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Velja le v javnem zdravstvenem sistemu. Ponekod tudi tu storitve zaračunavajo. Več o zavarovanjih in naročanju kartice na
www.zzzs.si. V izogib neprijetnostim in stroškom se lahko odločite za vplačilo Zdravstvenega zavarovanja z asistenco - CORIS.
Klima je v krajih, ki jih bomo obiskali, celinska - atlantska. Dnevne temperature se v tem letnem času gibljejo med 0 in 10 stopinj Celzija.
Pogosto piha, predvsem zvečer in na izpostavljenih točkah.
Oblačila naj bodo letnemu času primerna. Ne pozabite vetrovk (priporočamo tudi tanko daljšo pvc pelerino/pončo za obisk zabaviščnega parka) in dežnikov, ki bodo pregnali slabo vreme. Glede obutve vam svetujemo, da vzamete na pot vsaj dva para dobro uhojenih
čevljev (vsaj en par naj bo vodoodporen), dva kompleta oblačil, spodnje perilo, copate, kapo, pribor za osebno higieno (brisače dobite
v hotelu razen kopalne brisače), po želji kopalke (oprijete) in sušilec za lase (dolgolaske-ci). Ne glede na letni čas lahko na poti (Avstrija)
pričakujete tudi temperature pod lediščem.
Da vam bo na potovanju udobneje (nočna vožnja), predlagamo, da s seboj vzamete poleg udobnih oblačil, ki vas ne bodo vezala in
tiščala, še manjšo odejo in blazino. V priročnem nahrbtniku imejte stvari, ki jih potrebujete pri sebi (zdravila, energijske tablice, MPG
predvajalnike, razkužilo za roke… ter hrano in pijačo za tekoči dan – ostalo spakirano po obrokih imejte v prtljagi). Priporočamo, da
na poti manj pijete in ne jeste mastne in slane hrane. Vsi, ki vas muči potovalna bolezen, pravočasno vzemite (preizkušeno) zdravilo.
Stranišča so plačljiva (0,7€ - potrebujete drobiž). Potrdilo služi kot plačilno sredstvo v vseh lokalih, kjer so v uporabi stranišča podjetja
SANEF(Nemčija).
Upoštevajte hotelski hišni red ter varnostna in ostala navodila vaših profesorjev/učiteljev in našega osebja. Ne ločujte se od skupine in ne zamujajte. Nosite dogovorjene oznake (npr. nalepke). Pri sebi imejte kartonček s podatki (telefon profesorja/vodnika, naslov
hotela, ki vam ga bodo dali profesorji). Če se izgubite ali ločite od skupine, ostanite na kraju, kjer ste se izgubili. Po telefonu pokličite
profesorja/spremljevalca ali vodnika. Če telefona nimate ali ne deluje, nekaj časa počakajte, nato poiščite uradno osebo in ji povejte
težavo, vendar se vrnite na kraj, kjer ste se izgubili in tam počakajte na našega vodnika ali spremljevalca. Če se izgubite na postaji
metroja velja zgornje navodilo. Če ste se izgubili na vlaku metroja (ostali v vlaku po odhodu skupine), izstopite na naslednji postaji in
upoštevajte zgoraj zapisano navodilo. Zgoraj zapisana in ostala varnostna navodila (hotel, zabaviščni park, samostojni nakupi,…) smo
predstavil na sestanku s straši in mladimi potniki in jih bomo ponovili na avtobusu.
Lokalna valuta je euro. Plačujete lahko tudi s plačilnimi in kreditnimi karticami (Master - Euro Card, American Exspress, Visa,…).
Učitelji, spremljevalci ali vodniki za plačilo izbirnih izletov in dodatnih storitev sprejemajo izključno gotovino.
Gotovino, dokumente, plačilne in kreditne kartice varno shranite v posebne torbice pod oblačila. Pri roki imejte le manjšo količino
denarja, ki jo potrebujete za sprotno rabo (priboljški, »kava«, razglednice,…). Pri dvigovanju denarja na bankomatih bodite pozorni, da
so neznanci dovolj oddaljeni, da ne morejo prebrati vašega številčnega gesla. Pri plačevanju s karticami naj prodajalec opravi transakcijo pred vašimi očmi (možnost "kloniranja" kartic). Na ločenem mestu imejte telefonske številke za preklic kartic, potovalnih čekov ipd.
PAZITE SE ŽEPARJEV in "TORBIČARJEV'! Žepi suknjičev, plaščev in različne torbice/nahrbtniki niso varno mesto za shranjevanje
dragocenosti.
Mladi potniki potrebujejo zalogo denarja za hrano (glej spodaj), osebne potrebe (wc, pijača,…) in žepnine za razglednice, spominke, ipd. Vse vstopnine, dva zajtrka v hotelu in večerja so vključene v znesku aranžmaja (glej račun). Po žeji in za doplačilo stolp 3.
nad 9€. Denar za vstopnino naj bo v zapečateni kuverti z izpisanim priimkom in imenom popotnika ter zneskom. Kuverte bodo
prevzeli učitelji na avtobusu.
Prehrana na poti je zaradi lokalnih navad in okusov nekoliko drugačna (okusi in urnik) kot doma. Priporočamo, da imate na potovanja
s seboj popotnico, ki vam bo nadomestila večerjo prvi dan ter zajtrk in kosilo drugi dan poti (za obroke je predviden čas med postanki).
Tudi zaloga plastenk s pijačo in »čokoladic« za mašenje »trebušnih lukenj« ne bo odveč. V ceno aranžmaja sta vključena dva zajtrka.
Za ostale obroke (če imate s seboj popotnico, potrebujete za kosilo 2 x od 9 - 12€, večerjo 3 x 10- 20€, zajtrk na poti nazaj 9- 12€) smo
v programu predvideli čas, skladen z odpiralnimi časi restavracij in gostiln. Skupni znesek za naštete obroke je najmanj 70€, če imate
s seboj popotnico. Bolj ješči bodo potrebovali več denarja in večjo zalogo hrane in prigrizkov.
V restavracijah in gostilnah veljajo dvojne cene. Višina je odvisna od tega, ali hrano in pijačo naročite pri mizah ali stoje. Pri mizi vam
bodo zaračunali nekoliko več kot pri "šanku". Napitnine so kot povsod dobrodošle, niso pa obvezne. Pijača po navadi ni vključena v
ceno menuja razen v restavracijah hitre prehrane.
Ne pozabite učiteljem izročiti morebitna navodila glede zdravstvenih in drugih posebnosti mladoletnega potnika. Navodila
naj bodo pisna.
Ko boste telefonirali, zavrtite 00386, omrežno skupino in številko naročnika. Za klic z javnega telefona lahko uporabite telefonsko
kartico. Ne pozabite izklopiti prenosa podatkov na vaših »pametnih« telefonih, kadar ste v tujini (zneski so lahko zelo visoki če
prekoračite zakupljene kvote). Nekateri operaterji ponujajo paket za gostovanje v tujini (prevrite pri sovjem ponudniku storitve). Poštnina
za razglednico znaša 0,5 EUR. Razglednice prodajajo v trafikah in v bližini večjih znamenitosti. Znamke boste najlažje kupili na pošti
ali v TABAC-u, vendar malce potrpljenja ob tem ne bo odveč.
Sorodnikom, znancem in prijateljem pustite kopijo tega obvestila, da vas bodo lahko v nujnih premerih našli oziroma poklicali.
Agencija ne sme dajati podatkov o potnikih in njihovih potovanjih.
ŽELIMO VAM PRIJETEN IN USPEŠEN JEZIKOVNO - DOŽIVLJAJSKI IZLET.
Organizator potovanja:
Podjetje:

Eol d. o. o., Alešovčeva ul. 10, 1000 Ljubljana

Telefon:

+386(0)1 515 17 70, Telefon za nujne primere: +386 31 524 678

Licenca/ registracija

za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj št. 140, izdana 9. 8. 2000.
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložek št.:1/11454/00 z dne 5. 3. 1991.

