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Wyjazd z Alwerni 13.07.17r. (czwartek)  ok godz. 5:00 
 
wylot:  Kraków Balice (KRK) godz. 7:20 
przylot: Paryż (Beauvais) godz. 9:35 
 
                      czas podróży: 2h 15 minut  
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Bagaż podręczny: 

 o wadze do 10 kg, wymiary 55 cm x 40 cm x 20 cm 

 

Bagaż rejestrowany do 20 kg (łącznie 275 cm (długość + 

szerokość + wysokość)) 

 

https://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/loty/bagaz 
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 Płyny muszą być przewożone w pojemniku nie większym niż 100 ml. 

 

 Wszystkie płyny powinny być przewożone w jednej, przezroczystej, 

plastikowej i zamykanej torebce o wymiarach do 20cm x 20cm, o łącznej 

pojemności do jednego litra. 

 

 Musisz być w stanie całkowicie zamknąć plastikową torebkę i musi się ona 

mieścić w Twoim bagażu podręcznym. 

 

 Torebka z płynami musi zostać wyjęta z bagażu podręcznego w celu 

oddzielnego prześwietlenia. 
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Zabieramy ze sobą:  
-DOKUMENTY (paszport lub dowód osobisty i kartę EKUZ, 
legitymację) 
-nietłukący się kubek, bidon, 
-latarkę, ciepły śpiwór, zestaw sztućcy, 
-środki przeciw komarom, krem z filtrem UV, 
-kurtkę przeciwdeszczową, buty do wody, strój kąpielowy itp. 
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Koszt wyjazdu uczestnika  kształtuje się na poziomie  ok 3000 PLN   
Wpłata własna to  1000 PLN.   
 
Kwota obejmuje: 
•  przejazd busem z Alwerni do Krakowa, Kraków - Alwernia 
•  przelot z Krakowa  do Paryża i z Paryża do Krakowa  
•  przejazd na trasie Paryż – Evron -Lancieux 
•  przejazd na trasie Lancieux– Paryż 
•  11 noclegów 
•  całodzienne wyżywienie  
•  wycieczki objęte programem projektu (np. Mont Saint –Michel, kajaki, catamaran itp.) 
• dodatkowe ubezpieczenie 
 
Zgłoszenie do Kuratorium nr 33756/MAL/2017 
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Będzie możliwość otrzymania FAKTURY za wyjazd wakacyjny do 
Francji, w tym celu proszę umieścić swoje dane na kartce. 
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infolinia: 12 29 88 386

Karty wydawane są w następujące dni tygodnia:  
poniedziałek: 8.00-16.00, czwartek: 8.00-16.00, piątek: 12.00-16.00.
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Podróż powrotna do Polski 24.07.17 r. (poniedziałek)  
 
Wylot:   Paryż (CDG)   godz. 12:30 
 
Przylot: Kraków Balice (KRK) godz. 14:40 
 
czas podróży: 2h 10 minut 
 
Powrót do Alwerni ok 16:00   
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