Kedves Vándortáborozó Úti- és Túratársaink!
Ezúton küldjük számotokra a különbuszos utazással kapcsolatos részletes tájékoztatót.
Odafele egy nagyobb busszal fogunk utazni, így kényelmesen el fogunk férni, visszafele pedig egy 36
fős buszt az előleg befizetések alapján (ezúton is köszönjük!) teljesen meg fogunk tölteni.
Indulás hétfőn (július 27-én) 2 felszállási lehetőség közül választva:
1. felszállóhely 21.30-kor a Népliget mellől
Gyülekező 21.00-21.15 között a Népliget szomszédságában a Könyves Kálmán körút - Gyáli út sarkán
lévő buszparkolóban, vagy az amellett álló buszunknál (kevés busz fog ekkor ott állni). Figyelem !!! Nem a
Volánbusz Népliget autóbuszállomás parkolójába kell jönni, hanem onnan pár perc sétára a Gyáli út elején
van a buszparkoló! A busz elején "Naplás Egyesület EKE - Tusnádfürdő" tábla lesz elhelyezve. A
csomagok bepakolását és a felszállást követően 21.30-kor indul az autóbusz, ezért kérjük, hogy 21.15-ig
érkezzetek meg a buszhoz.
2. felszállóhely: Lehetőség van beszállni az autóbuszba Cinkota HÉV állomáson a 175-ös busz
végállomásán az Állomás téren 21.50-kor (Örs vezér teréről a 21:13-kor vagy a 21.27-kor induló HÉV-vel
lehet oda eljutni). Gyülekező itt: 21.30 és 21.45 között! A Sylvanus csoporton kívül, aki ezt a felszállási
lehetőséget választja, kérjük jelezze felénk email-en, hogy ne a Népligetnél várjunk rá!
Mintegy 12 órás buszúttal számolhatunk és csupán technikai pihenőkre állunk majd meg úgy 3-4 óránként
15-20 percre. A határátlépéshez érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szükséges! Várhatóan helyi
idő szerint 11-12 óra között fogunk Tusnádfürdőre, az EKE táborba megérkezni.
Visszaindulás vasárnap 8.30-kor (magyar idő szerint 7:30-kor!) Tusnádfürdőről
Bepakolás, gyülekező vasárnap reggel 8.00-8.15 között a tábor bejáratánál. Valószínűleg nem
ugyanazzal a busszal utazunk visszafelé, így elsősorban minket illetve egymást keressétek. Arad főterén
tervezünk egy jó órás pihenőt tartani, ezalatt fakultatív módon lehetőség lesz városnézésre, étkezésre.
A buszútra a fennmaradó összeget a visszaút elején fogjuk összeszedni forintban. Aki valamilyen oknál
fogva mégsem velünk utazik vissza (kivéve aki ezt már előre jelezte), hacsak nem szerez maga helyett más
személyt a visszaútra, az útiköltséget ebben az esetben is meg kell fizetnie!
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a Naplás Egyesület csupán az EKE Vándortáborba eljutás és visszautazás
koordinációját, a külön autóbusz biztosítását vállalta magára. Az utazás, a táborozás, illetve a szállás
kapcsán minden felelősség a résztvevőket terheli, az Egyesület részére fel nem róható okból bekövetkezett
lemaradás, károkozás esetleges bekövetkezéséért mindenki saját maga felel. Az utazáshoz ajánlott
kiváltani az ingyenes Európai Egészségügyi Kártyát (korábban E-111) vagy külön utasbiztosítást kötni.
Az utazáson kívül 250-350 lej költőpénzzel érdemes kalkulálni (további kb. 150 lejjel a szállást
igénylőknek), és érdemes magatoknál tartani valamennyi forintot, bankkártyát. Javasolt váltóhelyek: City
Change, Correct Change.

Aki esetleg mégsem tud velünk utazni, kérjük minél előbb jelezze ezt számunkra!

Találkozunk hétfőn a busznál!
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