Pokyny k púti do Medjugorja
v termíne Sezona2019
Vážení klienti, pred samotnou cestou prosím venujte prosím pozornosť týmto základným informáciám.
Na parkovisko Sídlisko Sekčov – Kaufland, je potrebné sa dostaviť dňa................. o 12:45hod.
V prípade iného nástupu treba hlásiť danému sprievodcovi, ak ste nenahlásili, treba tak spraviť čo najrýchlejšie.
Sprievodca sa dostaví s autobusom na Sídlisko Sekčov, kde ukáže rozpis zasadacieho poriadku v autobuse.
Ak by sprievodca už čakal v Medjugorji, následne vykoná túto prácu šofér.
Pri inej zastávke všetko dohodnite na: martinalipakova@gmail.com

ODCHOD: Sídlisko Sekčov-Prešov .................... o 13:00 hod. Iba v termíne 11.07-18.07.2019 je
ODCHOD O 16:00!!!

Zastávky: v intervaloch 2 hod.- v autobuse je k dispozícii toaleta aj malý bar

Hraničné prechody budú 2x, za čas strávený na hraniciach neručíme

Cestovný doklad – je potrebný občiansky preukaz alebo cestovný, minimálne platný 6
mesiacov dopredu

Batožina: Prosíme vás milí cestujúci, aby ste všetko potrebné na pláž a k cestovaniu

pribalili do
príručnej tašky. Nebude možnosť otvárať na druhý deň na pláži kufor. Pri odchode prosíme, aby
nevzniklo poškodenie a nejaká technická chyba.

Druhý deň: príchod na pláž a na miesto Veprič, kde bude sv. Omša (prosíme, aby ste mali niečo,
čo vám zahalí ramená a kolená). Po sv. Omši sa presunieme dole k moru.

Pri mori budeme odstavení 9hod., UPOZORNENIE: Prispôsobujeme státie podľa počasia, počas
nepriaznivého počasia pokračujeme do Medjugorja, kde vám bude program nahradení.

Večer odchádzame do Medjugorja, kde následne bude fáza ubytovania, následne večera, plus
dodatočný večerný program mne vás, čo ste v Medjugorji ešte neboli. Bude večer preto táto krátka
prechádzka, bude dobrovoľná.
Počas celého pobytu máte možnosť sa pýtať sprievodcu, o programe na celý týždeň vás budeme
informovať počas večere alebo raňajkách.

Návrat: Za priaznivej cesty sa dostavíme na Slovensko v poobedňajších hodinách.
Naša agentúra odporúča si zbaliť – Trička a nohavice v primeranej krátkosti, taktiež aj sukne a šaty,
pevnú obuv na výstupy, jemnú obuv ku kostolu a na výlety, teplejšie oblečenie, pretože sme
vzdialený od mora 110 km a fúka zimný vietor ku večeru, tabletky od bolesti, taktiež odporúčame
mať pri sebe hroznový cukor alebo sladký balzam na pery. Prosím pri nahlásení uveďte, iba
sprievodcovi ak máte nejaký zdravotný problém, ako je cukrovka, ale nízky tlak, aby vedel, keby
Božechráň niečo. Sprievodca je aj zároveň zdravotník, môžete sa v dostupne prijateľných veciach
obrátiť.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať
0902 545 140

Ďakujeme za Vašu dôveru a veríme, že naša spoločná púť prinesie ovocie 

Tím M-TOURS

