VAŠE JEZIKOVNA EKSKURZIJA V LONDON
Pozdravljeni!
Ker čas kar hitro teče in bo hitreje kot mislite potrebno pripraviti prtljago, boste v nadaljevanju našli nekaj
napotkov, da se boste lažje pripravili na vaše potovanje v London.

ODHOD
Na pot se odpravljate skupaj s spremljevalci ter z vašimi učiteljicami v petek, 13. marca, prividoma ob
11.uri z letališča Jože Pučnik, Ljubljana.
Letalske vozovnice ne potrebujete, vstopne kupone - Boarding karte za vaš polet hranijo vaši spremljevalci. Na
let se prijavite s svojim veljavnim potnim listom ali z osebno izkaznico (slovenski državljani).
Prosimo, da upoštevate, da lahko s seboj vzamete 1 kos prtljage, velikosti 56x45x25cm, vključno s koleščki,
žepki, ročaji,…

POVRATEK
Domov se vračate v ponedeljek, 16. marca, predvidoma ob 14.25 z letališča London Gatwick.
Po pristanku na letališču Benetke sledi prevoz do vaše osnovne šole.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Polico zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS, sklenjeno pri zavarovalni družbi Adriatic
Slovenica, za učence, ki se boste ob prijavi odločili za omenjeno zavarovanje hrani vaša spremljevalka.
Zavarovanje omogoča 24-urno zdravstveno pomoč oziroma asistenco, finančno varnost v okviru dogovorjene
zavarovalne vsote (25.000 EUR), kritje stroškov zdravljenja, vseh potrebnih prevozov in prevoza domov. Pogoje
zavarovanja 01_ZZT_01_08 si lahko ogledate tudi na spletni strani www.coris.si.
V kolikor omenjenega zavarovanja niste sklenili prosimo, da s seboj na pot vzamete Evropsko kartico
zdravstvenega zavarovanja, ki jo pridobite na enoti ZZZS ali preko interneta.

PRAVILA MLADOLETNIH UDLEŽENCEV JEZIKOVNIH POTOVANJ
Prosimo, da izpolnite priložen obrazec, ki zadeva pravila obnašanja in upoštevanje pravil vaših spremljevalcev
in učiteljev, ter ga pred odhodom, najkasneje pa do 2. marca, posredujete na fax 02 6210 212 ali po
elektronski pošti na info@lta.si .

OBVESTILO O ODHODU
Natančno obvestilo o odhodu z navedeno uro odhoda izpred osnovne šole, urami poletov, naslovom hotela,… ter
z dežurno telefonsko številko LTA Jezikovnih potovanj, na kateri smo v času trajanja vašega programa v nujnih
primerih dosegljivi 24 ur dnevno ter telefonski številki vaših spremljevalk vam bomo posredovali 1 teden pred
odhodom v London.

POMEMBNO
Prosimo, da čim prej, najkasneje pa do 1.3.2015, po faxu na številko 02 6210 212, po elektronski pošti na
info@lta.si ali na naš naslov: LTA d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slov. Bistrica, pošljete natančne podatke o vašem
osebnem dokumentu, s katerim boste potovali v London:

- Vrsto osebnega dokumenta – potni list ali osebna izkaznica
- Številko osebnega dokumenta
- Datum in kraj izdaje
- Rok veljavnosti
Saj v nasprotnem ne bo mogoče pridobiti boarding kart, potrebnih za vkrcanje na letalo.
Nikakor ne pozabite na pot vzeti svojega veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice – s seboj morate obvezno imeti
dokument, ki ste ga navedli na prijavi za potovanje v London!, kopije potnega lista ali osebne izkaznice, v pismu
priloženih dokumentov, žepnine - predvidevamo, da bi vam okoli 40 GBP za vse vaše osebne izdatke (razglednice,
napitke, kakšne priboljške, spominke, …) moralo zadostovati, in pa veliko dobre volje.
Spomnili bi vas še, da so v Angliji drugačne vtičnice, zato boste za polnilec mobilnega telefona ali druge električne

aparate potrebovali poseben adapter
, ki ga lahko nabavite že v Sloveniji ali pa po prihodu v Anglijo
(cena ca 6 GBP). Sicer pa bodo adapter imele s seboj tvoje spremljevalke in ti ga bodo v nujnem primeru lahko posodile.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo veliko učnih uspehov in prijetno preživete jesenske dni!

Team LTA Jezikovna potovanja
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