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Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się informacje na temat wyjazdu na obóz językowy na Malcie w terminie:
19 - 26.08.2017.
UPRZEJMIE PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA KOMUNIKATU.
ZBIÓRKA:
19.08.2017 (sobota) godz. 19:30
Warszawa, Lotnisko Chopina
NA UCZESTNIKÓW CZEKAMY W HALI ODLOTÓW TERMINALU "A", POMIĘDZY STANOWISKAMI
ODPRAW "D" I "E", PRZY BIAŁO-NIEBIESKIM SŁUPIE Z NAPISEM "MEETING POINT"
Informacje dotyczące przelotu:
Przelot odbywa się charterem linii AIR MALTA.
WARSZAWA – MALTA lot nr KM 4429
Wylot – 22:05
Przylot – 00:55

19.08.2017 / 20.08.2017

MALTA – WARSZAWA lot nr KM 4428
Wylot – 18:30
Przylot – 21:15

26.08.2017

LIMITY BAGAŻU:
główny - 20 kg
podręczny - 7 kg
Na pokładzie samolotu uczestnicy dostają małą butelkę wody oraz kanapkę.
KIEROWNIK OBOZU: Krzysztof Niwiński
telefon maltański aktywny w czasie pobytu dzieci na Malcie +356 9971 4434
Telefon alarmowy ATAS +48 606 121 732.
Przez całą dobę nasi pracownicy służą pomocą w sytuacjach awaryjnych związanych z wyjazdami
naszych klientów na obozy wakacyjne. Jednocześnie informujemy, że osoba dyżurująca nie udziela
informacji o ofercie oraz realizacji programu. Po informacje o ofercie należy dzwonić do biura ATAS
na numery stacjonarne.
KAŻDY UCZESTNIK OBOZU MUSI POSIADAĆ WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY ORAZ
190 EUR NA WSTĘPY, ZAJĘCIA JĘZYKOWE I TRANSFERY!!!
W związku z obowiązującymi na Malcie przepisami kwaterunkowymi, szkoła musi mieć xero
dokumentu podróży każdego studenta, dlatego bardzo prosimy aby każdy uczestnik miał ze sobą
kopię paszportu lub dowodu osobistego.
PO DOTARCIU NA MIEJSCE ZAKWATEROWANIA W NOCY 19/20.08.2017 NIE ZAPEWNIAMY
POSIŁKU, PIERWSZY POSIŁEK NA MIEJSCU TO ŚNIADANIE W DNIU 20.08.2017.

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą:
-

ważny paszport lub dowód osobisty
2 kopie strony ze zdjęciem dokumentu podróży (jedną dla szkoły, jedną dla siebie na wszelki wypadek)
legitymacje szkolną
zapas lekarstw (szczególnie jeśli biorą je stale)
kieszonkowe (sugerujemy zabrać ok. 8-10 EUR na dzień)
ok. 20 EUR - koszt wypożyczenia parasola i leżaka (2 dni po 10 EUR)
mały podręczny plecak
wygodne buty
nakrycie głowy
kostium kąpielowy
ręcznik i kosmetyki
adapter do kontaktów elektrycznych (taki sam jak w Wielkiej Brytanii)
aparat fotograficzny
krem do opalania z wysokim filtrem (min. 30)
obuwie ochronne na plażę
notes z długopisem
kieszonkowy słownik

Zachęcamy do przeczytania artykułów na naszym blogu:
–
niezbędnik obozowicza
https://www.atas.pl/pl/blog/17,co-zabrac-na-malte
–

jak wygląda zakwaterowanie u rodzin maltańskich
https://www.atas.pl/pl/blog/4,Rodziny%20goszcz%C4%85ce%20na%20Malcie%20%20wszystko%20co%20warto%20wiedzie%C4%87
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

-Pozdrawiam serdecznie,
Marta Chorzewska-Oleksiak
samodzielny specjalista ds. turystyki
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