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 Rok założenia 1988
 AMEX – 16/GRA/21
 

KOMUNIKAT 4/16/GRA/21  (05.09.2021)

Grecja – Obóz naukowy w terminie 20.09 – 29/30.09.2021

Wyjazd : 20.09.21.  godz. 6:00   Wrocław, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa)
 
Informacje dodatkowe:

1. Zakwaterowanie w Grecji: 
 Chalkidona  : hotel Filippos tel. +30 (23910) 22125 22718
 Kalambaka  : hotel Kosta Famissi tel. +30 (24320) 79192-5
 Delfy  : hotel Artemis tel. +30 (22650) 82294
 Analipsi (Kreta) : Anthoula Village tel. +30 (28970) 24157 
 Tolo  : hotel Tolo II tel. +30 (27520) 59248 59464

2. Rejs promem: ANEK LINES (Blue Horizon)   na trasie: 24.09. Piraeus   (21:00) --> 25.09. Heraklio (6:00)
    Rejs promem: ANEK LINES (Kriti I)               na trasie: 26.09. Heraklio (21:00) --> 27.09. Piraeus   (6:00)
    Rejs promem: ANEK LINES (Hellenic Spirit) na trasie: 28.09. Patras     (17:30) --> 28.09. Ancona (16:30)

3. Wszyscy uczestnicy muszą mieć kartę EKUZ z Narodowego Funduszu Zdrowia.
4.  W dniu wyjazdu należy mieć przygotowane152 EUR 
    125 € (realizacja programu) + 12 € (wynajem sprzętu Tour Guide) + 15 € (prom: Patra-Ancona, fotele lotnicze)
5. Drobne EURO  na toalety w czasie jazdy.
6. Maseczki na każdy dzień (około 10 szt.)
7.  Wszyscy uczestnicy muszą mieć w języku angielskim: 

 certyfikat szczepienia (ważny 14 dni od ostatniego dawki szczepienia) w formie papierowej i w telefonie, 
ALBO test negatywny PCR (ważny 72 godz. i obejmujący wjazd do Grecji, na Kretę) w formie papierowej i w telefonie, lub
test antygenowy (ważny 48 godz. i obejmujący wjazd do Grecji, na Kretę) w formie papierowej i w telefone ewentualnie
certyfikat o przebytej chorobie na Covid (ważny 180 dni) w formie papierowej i w telefonie.
Uwaga: przepisy wjazdu mogą ulec zmianie, proszę obserwować. 

8.  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 
Bez PLF i szczepienia/testu nie możemy wjechać do Grecji.
W osobnym komunikacie prześlę instrukcję z informacjami do rejestracji.

9. 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.

   W osobnym komunikacie prześlę instrukcję z informacjami do rejestracji. 
 10. 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. 

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

 12. Przy rezygnacji z wycieczki mają zastosowanie warunki uczestnictwa.
 13. Przesyłam poprawiony program wycieczki uzgodniony na zebraniu w dniu 2 września. Powrót z Grecji promem 

 do Włoch - do Ancony i dalej przez Austrię, Czechy do Polski. Termin wycieczki 20.09 – 29/30.09.21. 
 14. Biuro pracuje zdalnie, więc proszę o kontakt na skrzynkę amex@wroclaw.home.pl
 15. Proszę pilnie o informację jeśli ktoś z uczestników nie jest zaszczepiony i będzie musiał zrobić testy. Ważne!
       
        Proszę śledzić kolejne komunikaty dotyczące wyjazdu.
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