INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA KLIENTÓW
TWOJEGO BIURA PODRÓŻY „JAWA TOUR”
                                       WYCIECZKA DO NORWEGII
	Serdecznie Państwa witamy w gronie Klientów naszego biura i na wstępie gorąco zapewniamy, że zrobimy wszystko, by impreza, na którą Państwo wyjedziecie, była             w pełni udana i przyniosła wiele ciepłych i miłych wspomnień. Poniżej, dla lepszej przejrzystości w punktach – zawarliśmy praktyczne informacje, pozwalające na dobre przygotowanie się do imprezy. Mamy też nadzieję, że odpowiedzą one na wiele pytań:

1.	TBP „JAWA TOUR” ma swoją siedzibę w Gogolinie na Opolszczyźnie. Biuro działa od 1994 roku i posiada koncesję UKFiT nr 0655, Zezwolenie Marszałka Województwa Opolskiego nr 32 i gwarancje ubezpieczeniowe biura z TU „Signal Iduna Polska S.A.”, zapewniające Państwu wszelkie gwarancje wynikające z Ustawy o Turystyce  z 1997 roku.
2.	Wyjazd na imprezę dnia 28.06.2013 z parkingu Sklepu Spożywczego LIDL POLSKA przy ul. Pszczyńskiej 89 o godz. 19.15. Podstawienie autokaru i zbiórka o godz. 19.00. W to miejsce zawiezie też Państwa autokar na powrocie.
3.	Prosimy o spakowanie się do dwóch toreb. Do jednej – dużej, pakujemy wszystkie potrzebne rzeczy na imprezę, wg Państwa potrzeb i uznania, których jednak nie będziemy używali podczas podróży. Do drugiej- mniejszej, może to być plecaczek, radzimy spakować: ważny  dowód osobisty lub PASZPORT, pieniądze, aparat fotograficzny, najpotrzebniejsze drobiazgi i środki higieniczne, kanapki na drogę. Radzimy też zabrać cieplejszy polar lub kurtkę, bez względu na porę roku. Zawsze warto też zabrać coś „przeciwdeszczowego”. Jeśli ktoś źle znosi jazdę autokarem, prosimy o zażycie odpowiednich środków typu „Aviomarin” lub „Occulinum”. Odradzamy zabierania na wycieczkę autokarową plecaków ze stelażami.  Promy są potężne. Znajdują się na nich nocne kluby, restauracje, sklepy i in. i raczej mało kto odczuwa skutki „morskiej choroby”.
4.	Będziecie Państwo podróżować komfortowym autokarem piętrowym, wyposażonym w WC, DVD, barek i klimatyzację. W autokarze można kupić u kierowców lub ew. u pilota kawę i herbatę, w cenie ok. 2 zł, gorący kubek, capuccino, gorącą czekoladę i chłodzone w lodówce napoje: coca colę, wodę mineralną i fantę, w cenie 4 zł. i piwo za 5 zł.
5.	Nie ma znaczenia, na którym miejscu w autokarze Państwo siedzicie. Komfort jazdy jest wszędzie jednakowy, gdyż nowoczesne autobusy zamiast amortyzatorów mają poduszki powietrzne. Z toalety korzystamy tylko w konieczności. Przerwy w podróży z reguły odbywają się co 3 – 4 godziny, chyba że są inne potrzeby. Jedziemy na prom do Rostocku, który odpływa o godz. 6.00. Musimy być na terminalu na 5.00. prom płynie 2 godziny i można tam odbyć toaletę poranną, lecz należy ew. wczesniej wyciągnąć sobie z luku bagażowego kosmetyczkę i ręcznik.
6.	Zakwaterowani Państwo będziecie na promach w kajutach 4 osobowych( II noce) i w hotelach min. ***/****. (4 noce). I noc na promie z Kopenhagi do Oslo, kajuty 4os, II noc w Hotelu „PERS” w Gol, III noc w Hotelu „Fjordhotel” w Invik, IV noc w Hotelu „Stav” pod Trndheim, V noc w Hotelu „Fiordgarden” w Mo i Rana, potem mamy nocny przejazd do Sztokholmu i ostatnia noc na promie z Nynashamn pod Sztokholmem do Gdańska. Prosimy bardzo, o wcześniejsze ustalenie tzw. „rooming list”, czyli po prostu – kto z kim śpi – o ile rozkład pokoi jest wcześniej znany. W hotelach pokoje 2 osobowe na promach kajuty 4 osobowe. Pozwoli to sprawniej zakwaterować Państwa w hotelach i na promach i znacznie ułatwi pracę pilotowi oraz pozwoli uniknąć zamieszania.
7.	Posiłki zgodne z programem imprezy. Śniadanie ze „szwedzkiego stołu”, obiadokolacje najczęściej II daniowe, ale mogą też być podawane w formie „szwedzkiego stołu”, oprócz promu do Kopenhagi (w zależności od promu). Obiadokolacje najczęściej dwudaniowe, możliwy deser. Napoje do obiadokolacji płatne indywidualnie. Bardzo prosimy o rozsądne korzystanie ze „szwedzkich stołów”. Z wyłożonych wiktuałów nie robimy sobie kanapek „na drogę”. Bierzemy tylko tyle, ile zjemy. Na promach są liczne bary i restauracje i tam można zjeść posiłki w zróżnicowanej cenie. Pamiętajmy o napiwkach dla kelnerów i pokojówek. Generalnie w Norwegii i krajach skandynawskich obowiązują standardowe przepisy celne, zbliżone do Unii Europejskiej i raczej nie spodziewamy się kontrolii celnych. Nie należy jednak przesadzać z ilością zabieranego alkoholu.
8.	Prosimy o zabranie wygodnego obuwia. Będziemy troszkę chodzić. Przewidujemy kilka płatnych wstępów. W Kopenhadze (Dania), obowiązują korony duńskie (DKK). Tam raczej nie będzie wstępów, chyba że drobne wydatki (kartka, kawa) więc nie należy kupować ich zbyt wiele (np. ok. 100 DKK). Na promie z Rostocku do Gedser można płacić w EUR lub DKK i jest kantor wymiany. W Norwegii obowiązują korony norweskie (NOK). Norwegia jest bardzo drogim krajem. Przewidujemy wejście do Muzeum Frama i ew. Wikingów w Oslo (jeśli zdążymy) i później ew. rejs łódką na Lodowiec Svartisen lub do Jaskini Grollingrotta i do Muzeum Polarnego na Kole Polarnym. Na te wstępy należy przeznaczyć kwotę (nieobowiązkowo) ok. 350 NOK. W sumie warto zaopatrzyć się w sumie ok. 500 – 750 NOK/os jako kwotę minimum. W Szwecji mam korony szwedzkie (SEK), Planujemy wejście do Muzeum Statku Wasa – tj. ok. 80 SEK /os. Reasumując, warto zaopatrzyć się w ok. 100 DKK, con. 750 NOK i 100 - 200 SEK. Na promie do Oslo można płacić w EUR, DKK lub NOK a na promie do Gdańska w NOK, EUR i złotówkach. Można też nie kupować poszczególnych walut a wymienić np. EUR na dane korony na promach lub w kantorach. Można też wszędzie płacić kartami bankowymi i kredytowymi. Kurs koron skandynawskich waha się od 0.45 do 0.55 PLN (zł). W cenie imprezy macie Państwo dwa rejsy. Pierwszy z nich odbędzie się po Sognefjordzie, II w okolicach Trondheim. W Kopenhadze, Oslo, Sztokholmie, towarzyszyć Państwu będą lokalni przewodnicy. Po przybyciu do Gdańska ruszamy prosto do Gliwic. Prom do Gdańska płynie 17 godzin. A do Oslo ok. 14 godzin. Do Gedser 2 godziny.  Spodziewamy się raczej ciepłej pogody, ale to Skandynawia i warto zabrać też ze sobą coś cieplejszego do ubrania.
9.	Podstawowym Państwa dokumentem jest dowód osobisty lub ważny paszport. Dokument powinien być niezniszczony i czytelny. Za problemy wynikłe z nieważności dokumentu tożsamości lub jego zniszczenia i in., kwestionujące np. zameldowanie danej osoby, biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
10.	Będziecie Państwo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 15.000 PLN, bagaż do kwoty 1.000 zł i KL (czyli koszty leczenia) do kwoty 10.000 EUR. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych (np. cukrzycy, choroby wieńcowej, itp.). Osoby cierpiące na takie choroby i obawiające się nawrotu choroby podczas wycieczki, mogą się dodatkowo ubezpieczyć, np. za pośrednictwem naszego biura. Ubezpieczeniem nie są objęte także zdarzenia zaistniałe pod wpływem alkoholu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia przekazano do SEP Gliwice. Są one także dostępne w naszym biurze i na stronie internetowej Signal Iduna Polska. Prosimy także pamiętać, iż pilot wycieczki nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów ewentualnej interwencji lekarskiej lub przyjazdu karetki pogotowia. Pilot natomiast jest zobowiązany do udzielenia wszechstronnej pomocy poszkodowanemu i ewentualnie do pożyczenia środków finansowych takiej osobie w ramach posiadanych możliwości. Zwrot kosztów następuje bezpośrednio z Towarzystwa Ubezpieczeniowego do ubezpieczonego po przeprowadzeniu tzw. „likwidacji szkody”. Państwa ubezpiecza „Signal Iduna Polska S.A.”
11.	Program Państwa imprezy jest ramowy i może ulec kosmetycznym zmianom. O kolejności zwiedzanych obiektów decyduje pilot, także o ewentualnych zmianach w programie spowodowanych bieżąca sytuacją, tj. dostosowując ją do warunków drogowych, atmosferycznych i godzin przejazdu a także mobilności grupy. Biuro starannie przygotowało trasę i program Państwa wycieczki i dołoży wszelkich starań, by przebiegła ona bezproblemowo. Pilotem będzie p. Jerzy Rośkiewicz – doświadczony pilot i współpracownik naszego biura.
12.	Planowany przyjazd do Gliwic 06.07.2013r ok. godz.. 21.30.
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