UNITOURS turizem in zastopstva d.o.o.
Topniška 35, 1000 LJUBLJANA
info@unitours.si, www.unitours.si

Spoštovani potniki,
Obveščamo vas, da bo zbirališče za odhod v Toskano v četrtek, 08. februarja 2018 ob
02.30 uri, na glavni avtobusni postaji v Piranu. Povratek bo na isto mesto v soboto,
10.februarja 2018, predvidoma v večernih urah.

V Toskani boste nastanjeni:

Hotel Montebello Montecatini Terme

NE POZABITE NA VELJAVEN POTNI DOKUMENT – OSEBNA IZKAZNICA ali POTNI LIST!

Dijaška izkaznica ni veljaven identifikacijski dokument za potovanje.
PRIPOROČAMO, da se na pot odpravite primerno oblečeni in obuti (tudi za dež). Priporočamo kavbojke in hlače, ki so bolj

primerno oblačilo za oglede po programu (namesto trenerk).
Povprečna dnevna temperatura v Firencah se februarja giblje od +4˚ C (min), do +12˚ C (max).
Natančnejšo vremensko napoved si lahko ogledate tik pred odhodom na :
https://www.wunderground.com/it/florence
Vaš prvi organizirani obrok bo večerja v hotelu, 08.2.2018. Ker bo dan izpolnjen z ogledi, vam priporočamo, da s seboj vzamete
hrano za prvi dan, ki bo primerna za potovanje. Vzamete lahko tudi manjše plastenke z vodo.
Poleg tega vam bomo omogočili, da tekom dneva imate prosti čas namenjen malici in kosilu v Sieni in San Gimignanu. Uporaba
stranišč na postajališčih v Italiji je trenutno brezplačna. Za udobnejšo vožnjo v avtobusu lahko vzamete manjšo vzglavno blazino.

Prosimo, da svoje potovalke, kovčke in nahrbtnike odlagate izključno v prtljažni prostor.
Priporočamo tudi, da si takoj naročite evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.
Naročilo lahko oddate preko spleta in je popolnoma brezplačno: https://www.zzzs.si/zzzs/konv/konv.nsf/Obrazec1?OpenForm.
Preko svoje agencije si lahko uredite tudi zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.

Opozarjamo vas, da svoje dokumente, denar in druge vredne predmete, ves čas potovanja vedno
hranite pri sebi. Nikoli jih ne puščajte brez nadzora v hotelu ali na avtobusu.
Prosimo vas, da za vstop v stolnico v Sieni predvidite ca. 4,- EUR in muzej Leonarda da Vincija ca. 6,- EUR. V kolikor boste želeli
obiskati Muzej Torture v San Gimignanu, prosimo predvidite še približno 5,- EUR. Na vhodu zasebnega muzeja bomo poskušali
doseči čim ugodnejšo ceno.

Pred vstopom v hotel boste na recepciji položili varščino v višini 20,- EUR, ki je namenjena kritju morebitne namerno
povzročene škode v hotelu, kajenja v sobah in podobno. Če teh stroškov ne bo, vam bodo pred odhodom iz hotela
varščino vrnili v celoti.

Vašo varnost postavljamo na prvo mesto in zato vas prosimo,
da med potovanjem upoštevate navodila vaših spremljevalcev .
ŽELIMO VAM PRIJETENO POTOVANJE IN VARNO VOŽNJO!
Vaša: Unitours in Gimnazija Piran

