
Info przedwyjazdowe  WAKE CAMP HIP-NOTICS TURCJA, 
1.Nr kontaktowe   Telefon kontaktowy od czasu zbiórki Michał Ackermann 0048509511181 lub Anna 
Ackermann 0048509338388. Wcześniejsze sprawy organizacyjne można załatwiać z biurem EH tel. 
537406602. 
2.     Miejsca, godziny zbiórek, przelot samolotem 
Organizatorzy (Ania i Michał Ackermann) lecą w terminie 05-17.10 z Katowic.  
Katowice (piątek) 5.10.2018 
7.30  zbiórka pod terminalem odlotów - wypakowanie bagaży i pasażerów. Kierowcy jadą pod Parking Pyrzowice 
MTM  ul.Zagrodowa 1, 42-625 Pyrzowice (tel. 510507504)  stamtąd podwozi ich z powrotem Pan parkingowy. 
8.00   Zbiórka z grupą w hali odlotów. 
Podzielimy bagaże sportowe, można owinąć folia stretchem,  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 alkoholu na osobę :)  
Wszystkie osoby które lecą z innych miast (Warszawa 6.10.2018) stawiają się na minimum 2 godziny przed 
odlotem na swoim lotnisku.(z voucherami, paszportem i wizą) 
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. 
Przewoźnik:  Onur Air lub Corendon Airlines,  kraj pochodzenia:  Turcja,  catering:  nie 
Pobyt 8 dni /7 noclegów: 05-13.10.2018,  
Katowice-Antalya-Katowice 
05.10.2018 - Katowice (9.55) - Antalya (13.35) (nr lotu: 8Q964) 
13.10.2018 - Antalya (14.50) - Katowice (16.40) (nr lotu: 8Q963) (rez. Ewa J., Tadeusz J., Hanna P., Waldemar 
P., Marzena S., Andrzej S., Paweł S.)  
13.10.2018 - Antalya (4.00) - Katowice (5.45) (nr lotu: CAI667) (rez. Jakub S, Agnieszka S) 
Pobyt 11 dni /10 noclegów: 05-17.10.2018 , 06-17.10.2018 
Katowice-Antalya-Katowice 
05.10.2018 - Katowice (9.55) - Antalya (13.35)  (nr lotu: 8Q964) 
17.10.2018 - Antalya (14.10) - Katowice (15.55) (nr lotu: CAI167) 
Warszawa-Antalya-Warszawa 
06.10.2018 - Warszawa (18.00) - Antalya (22.00) (nr lotu: CAI670) 
17.10.2018 - Antalya (05.30) - Warszawa (07.40) (nr lotu: CAI161)  
Katowice-Antalya-Wrocław  rez. Katarzyna K 
05.10.2018 - Katowice (9.55) - Antalya (13.35)  (nr lotu: 8Q964) 
17.10.2018 - Antalya (07.35) - Wrocław (09.40)  (nr lotu: 8Q979)  
Katowice-Antalya-Warszawa  rez.Renata W 
05.10.2018 - Katowice (9.55) - Antalya (13.35)  (nr lotu: 8Q964) 
17.10.2018 - Antalya (05.30) - Warszawa (07.40) (nr lotu: CAI161)  

3. Bilety, Vouchery, Wiza   -  w oddzielnym e-mailu dostaniesz  Twój bilet samolotowy 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  koniecznie   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 ). 

4.    Bagaż  -    w cenie: bagaż  rejestrowany  20 kg,  bagaż  podręczny   8kg ,  (dziecko do 2 lat - brak bagażu) 
Bagaż  sportowy  - cena za lot 180-200 pln (płacone w Polsce) oraz 45 $ (płacone w Turcji), (można do 
pokrowca zapakować się w 2 osoby, 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. Z pokwitowaniem za opłacony bagaż możemy ustawić się w kolejce do 
odprawy bagażowej. 

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


Zgodnie z informacjami  jakie dostaliśmy od Was zgłosiliśmy do linii lotniczych wasze bagaże sportowe do TU 
Operatora, który zgłasza to do linii lotniczych. Osoby zgłoszone: Aleksander Ł., Marzena G., Bartosz P., 
Mateusz Sz., Michał A. Jarek M. 

5.     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  ( DIAMOND BEACH ). Nasz hotel jest jednym z pierwszych 
jak nie nawet pierwszym, więc jedziemy autokarem ok 60 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. 

6. Opłaty na miejscu:  
200 euro  - tygodniowy karnet na wakepark (duże wyciągi) - można płacić kartą 
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 
300/350 pln + 45 $   wypożyczenie sprzętu na krótszy/dłuższy pobyt od EHschool 
Wycieczki Fakultatywne (informacje w oddzielnym pliku )płatne w euro gotówką 
 

PLN LIRA EURO DOLAR  EURO DOLAR PLN LIRA  LIRA PLN EURO DOLAR 

1 1,65 0,24 0,27  1 1,16 4,25 7  10 6 1,42 1,65 

10 16,5 2,4 2,7  10 11,6 42,5 70  100 60 14,2 16,5 

100 165 24 27  100 116 425 700  1000 600 142 165 

Uproszczony przelicznik walut. (przyda się na targu, by dobrze się targować :) ) 
Opłaty, które  należy mieć gotówką: 
Euro  ( wynajem aut, wycieczki fakultatywne), za wyciąg można zapłacić kartą. 
Dolary  - Ci którzy wypożyczają sprzęt od EH. (45Usd) 
Kieszonkowe (np na zakupy na targu): można mieć w lirach (jeśli wam się uda wymienić w Polsce), 
teraz lir jest bardzo tani więc może się opłacać, ale wszędzie można płacić w euro lub dolarach także, 
a w knajpach czy sklepach można płacić kartą. 
Wifi jest i w Hotelu i na Wakeparku. Normalny internet z telefonu jest bardzo drogi, opłaty za rozmowy też, 
bo nie jest to Europa tylko 2 strefa płatności i nawet za odbieranie się płaci, więc polecamy dzwonić przy 
połączeniu na wifi z aplikacji WatsApp. 

 

7.       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  
Ubezpieczenia wakeboardowe w dwóch wariantach: 
- Hestia Podróże pakiet rozszerzony:   w zakresie Koszty leczenia (KL), assistance i koszty ratownictwa (KR) 
200 000 pln,(NNW) 20 000 pln, (OC) 200 000 pln, Bagaż 2000 pln + rozszerzenie o pakiet SPORT:(sporty 
rekreacyjne  i ryzykowne: wakeboard, narty wodne)  składka: 65/75 pln  (8/9 dni) lub  85/95 pln  (12/13 dni) 
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy:   903012341304  
- Hestia Podróże pakiet pełny:  w zakresie Koszty leczenia (KL), assistance i koszty ratownictwa (KR) 500 000 
pln, (NNW) 30 000 pln, (OC) 1 000 000 pln, Bagaż 5 000 pln – pakiet sport plus:(sporty rekreacyjne i ryzykowne: 
wakeboard, narty wodne)  składka 150/170 pln  (6/7 dni + 2 dni pakiet rozszerzony ) lub  180/200 pln  (10/11 dni + 
2 dni pakiet rozszerzony )  
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy:   903012341305 



7. Wypożyczalnia aut:  Mamy zarezerwowane dla was auta.  Podział w oddzielnym pliku.  Auta są 
dostępne od rana ( godz. 9) 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)  
Dodatkowo zamówiliśmy foteliki dziecięce- koszt 5euro/dzień, ale będę jeszcze pertraktować z Wypożyczalnia o 
zmniejszenie tej opłaty 
Organizacja wypożyczenia aut: Do hotelu podjeżdża Pan z wypożyczalni z autami, podpisujemy umowy 
wynajmu  z kierowcami  i dostajemy auta.  Każdy odpowiada za swoje. Zatankujemy wam na tyle żeby starczyło 
na cały pobyt na codziennie (2 razy dzienne) jeżdżenie na wakepark i z powrotem. Jeśli będziecie dodatkowo 
jeździć gdziekolwiek - np.  na wycieczki  do side i trochę zabraknie paliwa to trzeba indywidualnie tankować. 
trasa z hotelu do HipNotics   https://bit.ly/2ImdsKj  
trasa z Hotelu do side centrum Parking  https://bit.ly/2R7ntPE  

9. Ramowy plan wyjazdu 

5.10 Przylot na miejsce, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, 
zebranie opłat, chill i relax w hotelowym lobby 

6.10 9.00 odbiór aut, pierwszy dzień pływania (początkujący na 2.0 reszta duże wyciągi 5.0) 

07-13.10 
lub 7-16.10 

wake'ownaie plus realizacja programu 
10.00 wspólna rozgrzewka na wakeparku 
do 13 szkolenia i pływanie 
13-14 przerwa na wyciągu, a my udajemy się do Hotelu na lunch 
(15 min drogi) lub można też zostać i od 14.00 pływać 
15.00-17.00 dalsze szkolenia i wakeowanie do 19.00 max, powrót na kolację 

13.10 lub 17.10 wylot do Polski 

W programie: 

Wycieczki Fakultatywne - dla chętnych (opisane szczegółowo w oddzielnym pliku) realizowane w 
zależności od ilości chętnych 

9.10 (wtorek) Rejs statkiem do Alanyi 

10.10 (środa) wieczorny wyjazd do starożytnego Side, zakupy 

11.10 lub 8.10 
(czw lub pon) Perły Gór Taurus 

12.10 lub 14.10 
(pt lub niedz) Rafting 

dowolny dzień 
indywidualnie można zamówić kolację w restauracji hotelowej A la Carte (kuchnia 
Turecka lub Rybna) 

dowolny dzień 

12 kilometrów od hotelu jest piękne miasteczko SIDE - warto zwiedzić za dnia lub 
wieczorem - pojechać na typowo turecki targ lub do centrum by zobaczyć antyczne 
ruiny,amfiteatr, port lub na zakupy. Możemy wybrać się też wieczorem na imprezę, 
shopping , kebaba, shishe. 

poza tym w programie: 

https://bit.ly/2ImdsKj
https://bit.ly/2R7ntPE


- codzienne szkolenia wakeboardowe 
- testy sprzętu wake i kamer GoPro 
- video i foto coaching 
- relaksacje z blackrollem i yoga 
- animacje hotelowe - codziennie 20.30 mini disco dla 
dzieci, potem show i animacje dla dorosłych lub 
dyskoteka 
- gry i zabawy 

- pokazy filmów wakeboardowych 
- koszykówka 
- siatkówka plażowa 
- skoki na trampolinie 
- tenis ziemny 
- najlepsza zabawa i niesamowite wspomnienia :) 

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  
● dobry humor :) 

Integrujcie się już przed wyjazdem na naszej grupie na fb tam będą także ważne informacje dla Was. 
https://web.facebook.com/groups/282651569235418/  
 
 

pozdrawiamy: 
Ania i Acker 

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

