
EKE-BUSZ

a XXVII. VÁNDORTÁBORBA, BRASSÓBA

Indulás: 2018. július 29. vasárnap, 7:00 órakor a Kishegyesi úti Tesco parkolóból.

Hazaindulás: 2018. augusztus 5. vasárnap 9:00 órakor a táborból.

A megadott időpontok az adott országban érvényes időzóna szerint értendők: az induláskor magyar,
a hazautazáskor a román idő szerint.

Utazás költsége: 11.000.-Ft/fő, mely az oda-visszautazást tartalmazza. Az utazás költségét május
elején kalkuláltuk ki, akkor még nem tudhattuk, hogy ilyen nagymértékű, és gyakoriságú üzem-
anyagár emelések jönnek! Ha ez a tendencia folytatódik, az az utazási költséget is érinti fogja (nagyon
reméljük, erre nem kerül sor)!

Utasbiztosítást mindenki, saját igénye szerint köthet, az utazási díj azt nem tartalmazza.

Az utazáshoz érvényes személyi igazolvány szükséges!

Jelentkezés és befizetés szerdai napokon 16:00-17:30 között Szegediné Erzsikénél a Szövetségben.
A jelentkezés a befizetéssel együtt érvényes. Befizetés határideje: 2018. június 15. Átutalással fize-
tők a Tiszántúli Takaréknál vezetett számlánkra utalhatnak, a 60600084-14000199 számlaszámra, a
név feltüntetésével. Külön felhívom azok figyelmét, akik jó előre (tavaly, vagy idén januárban!) már
bejelentkeztek az autóbuszra, de azóta sem érdeklődtek, szíveskedjenek jelezni, hogy igényt
tartanak-e még a helyre? Ha nem lesz visszajelzés, június 15-e után ezeket a helyeket is betöltjük!

FONTOS! IDÉN A SZÁLLÁSHELYEK KORLÁTOZOTTSÁGA MIATT AZ AUTÓBUSZON MINDEN UTAS
SÁTRAZÓS TÁBORLAKÓ LESZ. EZÉRT FOKOZOTTAN FELHÍVOM A FIGYELMETEKET, HOGY NAGYON
ÉSSZERŰEN ÁLLÍTSÁTOK ÖSSZE A CSOMAGOKAT! MIKOR ÖSSZERAKJÁTOK A CUCCOT, KÉPZELETBEN
SZOROZZÁTOK BE 50-NEL, ÉS PRÓBÁLJÁTOK ELHELYEZNI AZT A BUSZBAN! Na, ekkortól lehet
visszaszedni a fölösleges, vagy luxus kellékeket!  Az előző években az utasok kb. 1/3-a panzióban
lakott, értelemszerűen kevesebb csomaggal, és akkor is igen nehéz volt az összes csomagot
bepakolni.

Vasárnap késő délután, kora estefelé érkezünk, lesz időnk kényelmesen elhelyezkedni, regisztrálni.
Másnap Zsuzsával (EKE Kolozsvár) szervezünk egy kirándulást, ami olyan helyre vezet, ahová nem lesz
tábori túra. Ennek részleteit a buszon fogom ismertetni. Ha további kérdésetek lenne, az ismert
információs csatornákon el tudtok érni.

Jó készülődést kívánok:

Lévai Gyöngyi  szervező, tel. 30/655-66-61.


