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KOMUNIKAT 3/16/GRA/21  (10.08.2021)

Grecja – Obóz naukowy w terminie 20.09 - 29.09.2021

   Biuro Podróży AMEX informuję, że wycieczka zaplanowana w terminie 20.09 - 29.09.21. jest w toku przygotowań
do realizacji.  Zarezerwowane  i  potwierdzone  są  hotele  w na  całej  trasie,  promy na  trasie:  Pireus  -  Heraklion,
Heraklion - Pireus i Patra - Ancona. W najbliższych dniach wystąpię do Ministerstwa Kultury w Grecji o zezwolenie
na wolne wstępy do większości miejsc archeologicznych, zgłoszę rezerwację do muzeów.

Jednocześnie informujemy:
  1. Sytuacja w Grecji nie stwarza zagrożenia przy stosowaniu zaleceń określonych przez  służby sanitarne.
  2. Wszyscy uczestnicy muszą mieć kartę EKUZ z Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Wszyscy uczestnicy muszą mieć: 

- certyfikat szczepienia (ważny 14 dni od ostatniego szczepienia) w formie papierowej i w telefonie
- test negatywny PCR (ważny 72 godziny) lub antygenowy (ważny 48 godzin) obejmujący wjazd do Grecji)   

     formie papierowej i w telefonie
- certyfikat o przebytej chorobie na Covid w formie papierowej i w telefonie.

    Uwaga: przepisy wjazdu mogą ulec zmianie, proszę obserwować.
  4. Każdy uczestnik wycieczki do Grecji musi się zarejestrować na stronie www.travel.gov.gr, aby otrzymać PLF
    Passenger Locator Form, który przychodzi na skrzynkę i należy go zapisać w telefonie przeddzień (ok. 24:00)   
    przyjazdu do Grecji. Policja na granicy będzie sprawdzać PLF oraz certyfikat szczepienia lub test PCR. 

 Bez PLF i szczepienia/testu nie możemy wjechać do Grecji.
   W osobnym komunikacie prześlę link i instrukcję z informacjami do rejestracji.
  5. Każdy uczestnik wracający z Grecji przez Włochy musi zarejestrować się na stronie https://app.euplf.eu/#/   

aby otrzymać PLF Passenger Locator Form dotyczący Włoch, który przychodzi automatycznie na skrzynkę. 
  6. Uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są w Signal Iduna, od kosztów leczenia (KL – do 20.000 EUR), i następstw  

nieszczęśliwych wypadków (NW – do 15.000 PLN).
   Jeżeli ktoś z uczestników jest przewlekle chory powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie. 

  7. Główny bagaż nie powinien przekraczać wymiarów:     70 x 50 x 30 cm (ok.15 kg)     . Autokar ma ograniczone    
    miejsca w bagażnikach.

  8. Należy zabrać: - drobne EURO  na toalety w czasie jazdy.
     - maseczki na każdy dzień (około 10 szt.)

  9.  Przy  rezygnacji  z  wycieczki  mają  zastosowanie  warunki  uczestnictwa,  oraz  zobowiązania  biura  wyrażone
w komunikacie 1/16/GRA/20 tj. 195,90 zł + 10 zł TFG = 205,90 zł. 

      Uwaga: w przypadku nowego naboru z innych klas istnieje możliwość zamiany osób, tak aby nie było potrąceń.
10. Biuro zapewnia, że cena wycieczki w 2021 roku nie ulegnie zmianie, mimo że ceny hoteli promów, transportu,

podatków zostały podwyższone, przy zachowaniu minimalnej liczby 35 osób. Jedyne dodatkowe koszty dotyczą
wprowadzenia sprzętu TOUR GUIDE przy zwiedzaniu miejsc archeologicznych i muzeów w Grecji.
Wynajem sprzętu: 6 dni w Grecji x 2 EUR = 12 EUR/os.)

11. W załączeniu poprawiony program wycieczki. Termin wycieczki i program zwiedzania pozostaje bez zmian
12. Biuro pracuje zdalnie, więc proszę o kontakt na skrzynkę amex@wroclaw.home.pl
14. Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie terminami: II rata - 500 zł do 31.05.21    III rata     -     500 zł do 28.08.21  
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