Dzień dobry.
Ostatnie uwagi dotyczące Wenecji – wnioski z zebrania:
UWAGA.
zmieniła się godzina zbiórki - to 15.30!!
WYJAZD - 16.00
miejsce pozostaje to samo - parking przy Wzgórzu Andersa, ul. Ślężna
POWRÓT jest przewidziany w czwartek ok. południa
-------------------------------------------TRZEBA MIEĆ PRZY SOBIE W AUTOKARZE - 95 EURO (10 EURO ZA OPŁACONĄ JUŻ
GALERIĘ PEGGY GUGGENHEIM) PLUS DOKUMENTY - dowód/paszport, karta EKUZ,
TELEFON Z WŁĄCZONYM ROAMINGIEM (ładowarka!),
informacja o przyjmowanych na stałe lekach, alergiach
-----------------------------------------------------------------------Przypominam, że nauczyciele NIE PODAJĄ ŻADNYCH LEKÓW, NAWET
NAJZWYKLEJSZYCH. Wszystkie leki biorą po uzgodnieniu z Państwem, na Państwa
odpowiedzialność
--------------------------------------------------------------------Na drogę trzeba mieć prowiant, drobne euro, bidon na wodę / z wodą,
małą kosmetyczkę, mały ręcznik. Można zabrać kocyk do przykrycia (zimna noc, wysiadanie w
nocy na postojach do toalety - jedziemy przez Alpy, może być nawet 0 stopni, może być poduszka /
zagłówek
--------------------------------------------------------------------UWAGA!! KONIECZNE JEST POSIADANIE MASEK - tak jak w pandemii. Bardzo możliwe, ze
będą wymagane w środkach transportu i muzeach. Trzeba mieć CO NAJMNIEJ PIĘĆ.
-------------------------------------------------------------------Na pierwszy dzień zwiedzania - mieć tyle pieniędzy żeby móc sobie kupić coś do przegryzienia jemy dopiero obiadokolację w hotelu w poniedziałek
------------------------------------------------------------------W hotelu jest Wi-fi
------------------------------------------------------------------pokoje - większość 3 osobowe,
------------------------------------------------------------------Absolutny zakaz kupowania alkoholu "dla rodziców", absolutny zakaz picia alkoholu
-------------------------------------------------------------------WZIĄĆ SKŁADANY PARASOL !!! Niestety może padać

-------------------------------------------------------------------ubiór - wygodne buty, kurtka przeciwdeszczowa, ogólnie trzeba ubrać się "na cebulkę"
------------------------------------------------------------------Nosić ze sobą MAŁY PLECAK (nie bierzemy do zwiedzania całej walizki) Dobrze sprawdzają się
smycze na komórki wieszane na szyi. Uważać na złodziei - nie nosimy całej kwoty przy sobie.
------------------------------------------------------------------Telefony do mnie, pilotki, pozostałych wychowawczyń oczywiście będziecie Państwo mieli
------------------------------------------------------------------Proszę pamiętać, ze to wycieczka nastawiona na ZWIEDZANIE. Więc jeżeli gdzieś idziemy /
wchodzimy to wszyscy - nie ma zostawania przed obiektami i np. wpatrywania się w telefon.
-------------------------------------------------------------------Dbamy i pilnujemy siebie nawzajem. Nie oddalamy się od grupy. Wenecja to labirynt, naprawdę
BARDZO łatwo się zgubić, a punktów orientacyjnych nie widać;). Dobrze jest wydrukować sobie
mapkę dostępną na naszej stronie www. albo załadować pdf do telefonu
-------------------------------------------------------------------do zobaczenia w niedzielę,
pozdrawiam,
Natalia Okoń-Rudnicka

