Kontrollige kindlasti, kas Teie pass või ID-kaart kehtib pärast reisilt tagasi
jõudmistvähemalt 3 kuud (teatud riikides kuni kuus kuud pärast reisi).
Iga reisi kohta on meil täpne reisikava, mille saadame Teile meelsasti eposti, faksi või posti teel.
Registreeruda saab telefoni, kirja, kodulehe ja e-posti teel.
Registreerumise käigus tuleb meile saata reisija tegelik nimi ja
telefoninumber, võimalusel ka e-maili aadress. Et saaksime Teid hoida kursis
võimalike muudatuste ja uudistega, palume uuendada vajadusel koheselt ka oma
kontakttelefone, kui need muutuvad.
5 päeva jooksul peale registreerumist tuleb tasuda registreerumistasu
vastavalt reisilepingule iga reisija kohta (lõppsumma tasumisel arvutatakse see
reisi hinnast maha). Lõppmakse vastavalt kokkulepitud graafikule.
Maksete tegemiseks soovitame pangaülekannet (palun märkige kindlasti
reisija nimi ning reis ja alguskuupäev või saadud arve number).
Soovitame teha reisitõrkekindlustuse, mis garanteerib hüvitise reisile
mitteilmumisel mõjuvatel põhjustel.
Kontrollige enne väljasõitu kindlasti väljasõidu ajad ja vajaduse võtke alati
ühendust Reisikorraldajaga.
Reisile minnes tuleb kaasa võtta pass või ID-kaart. Alla 18-aastasted, keda
reisil ei saada vanemad või vanemlikke õigusi omav isik, peavad kaasa võtma
vanemate loa (sõltuvalt riigist).
Reisil vaatamisväärsuste külastamiseks kuluvad valuutad soovitame
kindlasti sularahana kaasa võtta, pangakaart ei pruugi alati toimida ja
väiksemaid ostusid on mugavam teha sularahas.
Kui reisimarsruudis on läbisõidul Poola, siis vahetage jooksvateks
kulutusteks (tualett, tass kohvi) kaasa zlotte.
Hoia reisil olles raha mitmes kohas!
Kui Teil on plaanis reisile kaasa võtta või reisilt tuua alkoholi- ja
tubakatooteid või muid kaupu, mis võivad kuuluda tollimaksu alla, siis
soovitame eelnevalt tutvuda Eesti ja teiste läbitavate riikide tollieeskirjadega.
Vaata täpsemat infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt
Reisikotti pakkides ärge võtke kaasa üleliigseid asju, muidu peate tarviliku
kättesaamiseks tihti kotti “ringi pakkima”. Reisikotist eraldi pakkige asjad, mida
võtate kaasa bussi salongi.
Kindlasti võtke reisile kaasa suvistele reisidele päikesekaitsevahendid,
päikeseprillid, soe kampsun, vihmajope, kahed jalanõud, käterätik, suur kruus,
oma ravimid.
Kui Teie reisil tekib mingeid probleeme, siis palun teavitage võimalikult
kiiresti sellest ka giid-grupijuhti.
Tutvuge kindlasti ka Reisikorraldaja reisitingimustega.
Vastame meeleldi kõikidele Teie küsimustele.

