
Info przedwyjazdowe WAKE CAMP HIP-NOTICS TURCJA, 
Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów 

Extremalnych 
Pobyt 8 dni /7 noclegów: 07-14.10.2017, 08-15.10.2017,11-18.10.2017  
Pobyt 11 dni /10 noclegów: 08-18.10.2017 
1. Bilety -  w załączniku znajduje się Twój bilet i voucher do hotelu. Należy wszystko mieć ze sobą 
wydrukowane na lotnisku (w bagażu podręcznym). 
Nie zapomnijcie o ważnym paszporcie (minimum 6 m-cy) oraz wizie na wjazd do Turcji.  (należy ją 
wykupić indywidualnie już w Polsce: https://www.evisa.gov.tr/pl/ , wydrukować i najlepiej włożyć w 
paszport by szybko przemknąć kontrolę paszportowo wizową na lotnisku w Turcji ) 
2.   Miejsca, godziny zbiórek, przelot samolotem 
Organizatorzy (Ania i Michał Ackermann) lecą w terminie 08-18.10 z Katowic. Zbiórka z grupą w hali 
odlotów w Katowicach o godz. 7.45. Wszystkie inne osoby które lecą z innych miast i w innych 
terminach stawiają się na minimum 2 godziny przed odlotem na swoim lotnisku. 
 
Pobyt 8 dni /7 noclegów: 07-14.10.2017, 08-15.10.2017,11-18.10.2017  
Poznań-Antalya-Poznań  
07.10 - wylot z Poznania - 07.15, przylot do Antalya - 11.25 
14.10 -  wylot z Antalya - 04.00, przylot do Poznania - 06.15 
Katowice-Antalya-Katowice 
08.10 - wylot z Katowic- 10.15, przylot do Antalya -14.00 
15.10 - wylot z Antalya - 07.30, przylot do Katowic 09.15 
Warszawa-Antalya-Warszawa 
08.10 - wylot z Warszawy - 17.45, przylot do Antalya - 21.45 
15.10 - wylot z Antalya - 14.45, przylot do Warszawy - 16.45 
lub 
11.10 - wylot z Warszawy - 09.25, przylot do Antalya - 13.25 
18.10 -  wylot z Antalya - 06.00, przylot do Warszawy - 08.00 
lub 
11.10 - wylot z Wrocławia - 17.25, przylot do Antalya - 21.25 
18.10 -  wylot z Antalya - 14.10, przylot do Wrocławia - 16.25 
Gdańsk - Antalya - Gdańsk 
11.10 - wylot z Gdańska 16,00, przylot do Antalya - 20.10 
18.10 - wylot z Antalya 12.45 przylot do Gdańska - 15.00 
 
Pobyt 11 dni /10 noclegów: 08-18.10.2017 
Katowice-Antalya-Katowice 
08.10 - wylot z Katowic- 10.15, przylot do Antalya - 14.00 
18.10 - wylot z Antalya - 05.30, przylot do Katowic - 07.15 
Warszawa-Antalya-Warszawa 
08.10 - wylot z Warszawy - 17.45, przylot do Antalya - 21.45 
18.10 - wylot z Antalya - 06.00, przylot do Warszawy - 08.00 
Na zbiórce przed wylotem podzielimy bagaże sportowe, rozdamy Wam gadżety EH by spokojnie iść 
do odprawy i mieć chwilę w strefie bezcłowej- można też zrobić zakupy na lotnisku w Antalya, ale 
pamiętajcie że tam obowiązuje limit 1 l/ osobę :) 
Pamiętajcie jednak, że linia lotnicza ma prawo zmienić czas wylotu na 24 godz przed odlotem, 
dlatego na bieżąco będziemy Was informować w przypadku jakichkolwiek zmian.W załączniku 
dostaniecie kontakty - numery telefonów do osób które lecą z wami w tym samym terminie i z tych 
samych lotnisk, aby spotkać się przed i trzymać się razem do dotarcia do Hotelu. 

https://www.evisa.gov.tr/pl/


3.  Bagaż - w cenie mamy 20 kg rejestrowanego i 7 kg podręcznego. Co do bagażu sportowego - 
cena za lot 180-200 pln (płacone w Polsce) oraz 45 $ (płacone w Turcji), (można do pokrowca 
zapakować się w kilka osób, ale nie przekroczyć wagi 32 kg i najlepiej ostreczować bagaż sportowy). 
Po dotarciu na lotnisko trzeba udać się do punktu informacyjnego i spytać się gdzie można uiścić 
opłatę za zgłoszony wcześniej bagaż sportowy. Zgodnie z informacjami przesłanymi do biura smsem 
zgłosiliśmy do linii lotniczych wasze bagaże sportowe. Z pokwitowaniem za opłacony bagaż możemy 
ustawić się w kolejce do odprawy bagażowej. 

4.   Wskazówki po wylądowaniu: Naszym partnerem  jest Wezyr Holidays - Coral 
Travel. Po przylocie i wyjściu z lotniska szukamy “stoiska Wezyr Holidays-Coral Travel” gdzie 
odznaczą Was na liście i wskażą autokar, którym to zabierzecie się do Hotelu. (Nasz hotel jest 
jednym z pierwszych jak nie nawet pierwszym, więc jedziemy autokarem ok 40 min). Po dotarciu do 
hotelu udajemy się do recepcji z naszymi voucherami Hotelowymi i każdy otrzyma klucze do swojego 
pokoju. Tego samego dnia dostaniesz info smsem o któej godzinie i gdzie jest nasze spotkanie 
organizacyjne. 

5. Nr kontaktowe. Telefon kontaktowy od czasu zbiórki Michał Ackermann 0048509511181 
lub Anna Ackermann 0048509338388. Wcześniejsze sprawy organizacyjne np. chęć wykupienia 
ubezpieczenia wakeowego można załatwiać z biurem EH tel. 537406602. 

6.     Ubezpieczenie: dostaniesz smsa z info na temat twojego ubezpieczenia.  
Ubezpieczenie, które zawarte jest w cenie wyjazdu:  
Mondial Assistance International S.A.: KL i NNW: 10.000 EUR - nr polisy w załączniku 
Centrum Alarmowe +48 58 309 11 00  
Dodatkowo możliwość wykupienia ubezpieczenia wakeboardowego w dwóch wariantach: 
- ubezpieczenie Hestia Podróże pakiet rozszerzony:  w zakresie Koszty leczenia (KL), asistance i 
koszty ratownictwa (KR) 200 000 pln, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 20 000 pln, 
odpowiedzialność cywilna (OC) 200 000 pln, Bagaż 2000 pln + rozszerzenie o pakiet SPORT:(sporty 
rekreacyjne  i ryzykowne: wakeboard, narty wodne) składka: 65 pln (8 dni) lub 85 pln (11 dni) 
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903011775110 
- ubezpieczenie Hestia Podróże pakiet pełny: w zakresie Koszty leczenia (KL), assistance i koszty 
ratownictwa (KR) 500 000 pln, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 30 000 pln, 
odpowiedzialność cywilna (OC) 1 000 000 pln, Bagaż 5 000 pln – pakiet sport plus:(sporty 
rekreacyjne i ryzykowne: wakeboard, narty wodne) składka 150 pln (8 dni) lub 180 pln (11 dni)  
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903011775113  

7. Wypożyczalnia aut: Mamy zarezerwowane dla was auta. Podział w załączniku. Auta są 
dostępne od rana (ok godz. 9-10) następnego dnia po przylocie do ostatniego dnia przed wylotem do 
godz. 18.00. Prosimy o zabrania prawa jazdy przynajmniej 1 a najlepiej 2 os z każdego auta. 
Koszt za wypożyczenie auta z paliwem:  
pobyt 7 dniowy: 300 euro za auto (5 os x 60 euro) 
pobyt 10 dniowy: 350 euro za auto (5 os x 70 euro)  
Organizacja wypożyczenia aut: Do hotelu podjeżdża Pan z wypożyczalni i zabiera kierowców do 
wypożyczalni, podpisujemy umowy wynajmu i dostajemy auta. Każdy odpowiada za swoje. 

8. Ramowy plan dnia 
 9.00 - śniadanie 
10.00 - zbiórka w holu hotelowym i wyjazd na wakepark, rozgrzewka, szkolenie, testy sprzętu 

wakeboardowego i kamer Go Pro  
13-14 przerwa na wakeparku - więc jedziemy na lunch do Hotelu (niecałe 15 min drogi) 
ok 15.00 - 15.30 - wyjazd na popołudniowe sesje wakeboardowe, foto i wideo sesje 
18.30 - powrót do hotelu na kolacje, spa, animacje wieczorne, imprezy w hotelu mamy do dyspozycji 
bezpłatnie basen kryty, 3 baseny odkryte, sauna, łaźnia Turecka, 2 zjeżdżalnie wodne, siłownia, tenis 
stołowy, rzutki, szachy, siatkówka plażowa, aerobik, animacje, dyskoteka 



 
9. Czas wolny i inne atrakcje 
Po kilku dobrych dniach jazdy na wekeu, jeśli będziecie mieli ochotę porobić coś innego to 
zorganizujemy dla was całodniowy wypad na rafting. wycieczka trwa cały dzień, jedziemy busem 
rano spod hotelu (ok godz.9) w góry, w miejsce gdzie spływ ma się rozpocząć (droga trwa do 
godziny), dobieramy sprzęt - kamizelki  (można wziąć swój kask oraz piankę jeśli ktoś będzie miał) w 
czasie spływu jest lunch, napoje dodatkowo płatne. wracamy do hotelu ok godz. 17.00. Koszt 20 euro 
za osobę. 
Ponadto kilka kilometrów od hotelu jest piękne miasteczko SIDE - warto zwiedzić za dnia - pojechać 
na typowo turecki targ, lub do centrum by zobaczyć antyczne ruiny, do portu lub na zakupy. możemy 
się wybrać się też wieczorem na imprezę lub shopping. 

10. Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 
● paszport, DO, i prawo jazdy -  do wypożyczalni potrzebne 
● sprawny sprzęt wakeboardowy, kask, kamizelka, dla chętnych pianka 
● okulary słoneczne, krem z filtrem - będziemy mieć kilka modeli okularów Neon w 

promocyjnych cenach 
● dobry humor :) 

Opłaty na miejscu:  
200 euro - tygodniowy karnet na wakepark (duże wyciągi) 
35 euro każdy kolejny dzień (duże wyciągi) 
40 euro za godzinę - wyciągi 2.0 - będziemy rezerwować dla 3-4 osób dla osób początkujących lub 
pływających a chcących nauczyć się jakiś trików 
60 euro (7 dni) / 70 euro (10 dni)  wypożyczenie auta wraz z paliwem za osobę na pobyt 
300 pln + 45 $ wypożyczenie sprzętu od EHschool 
20 euro Rafting 
 
Integrujcie się już przed wyjazdem na naszej grupie na fb tam będą także ważne informacje dla Was. 
https://www.facebook.com/events/447276352303703/  
 
 
 
 

pozdrawiamy: 
Ania i Acker 

biuro@ehschool.pl 
509 511 181 lub 509 338 388 

 

https://www.facebook.com/events/447276352303703/?__mref=mb
mailto:biuro@ehschool.pl

