
info przedwyjazdowe  WAKE CAMP HIP-NOTICS TURCJA,  
05-12.05.2018 lub 05 -16.05.2018 

Travel with extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool - Szkoła Sportów 
Extremalnych 

 
1.     Miejsca i godziny zbiórek / transport / nr kontaktowe. 
 
05-12.05.2018 
Katowice-Antalya-Katowice 
05.05 - wylot z Katowic -  06.45 , przylot do Antalya - 10.30 
12.05 - wylot z Antalya -  04.30 , przylot do Katowic  05.45 
Należy stawić się na lotnisku dwie godziny przed wylotem. 
 
05-16.05.2018 
Wrocław-Antalya-Wrocław 
05.05 -  wylot z Wrocławia - 19.05  przylot do Antalya  23.00 
16.05  - wylot z Antalya -  07.35 , przylot do Wrocławia  09.40 
 Zbiórka  w hali odlotów we Wrocławiu o godz.  16.45.   Organizator wyjazdu Michał Ackermann leci 
z Wrocławia nr telefonu 509511181.  
Na zbiórce przed wylotem podzielimy bagaże, rozdamy Wam gadżety EH by spokojnie iść 
do odprawy i mieć chwilę w strefie bezcłowej :) 
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. 
 
2. BILETY  -  w poniedziałek każdy otrzyma swój bilet i voucher do hotelu. Należy je mieć 
ze sobą wydrukowane na lotnisku. 
NR REJSU: 
Katowice : CAI 662 
Wrocław : 8Q 2980  
linie lotnicze Corendon Airlanes 
Nie zapomnijcie o ważnym paszporcie (minimum 6 m-cy) oraz wizie na wjazd do Turcji .  
(możesz kupić już w Polsce - taniej:  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 pln/45 $, w jedną stronę (można do pokrowca zapakować się w 
kilka osób). Zgodnie z informacjami przesłanymi do biura zgłosiliśmy do linii lotniczych wasze 
bagaże sportowe 
 
4.       Ubezpieczenie:   dostaniesz smsa z info na temat ubezpieczenia .  W załączniku jest OWU 
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 na 8 lub 
12 dni: 

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


- 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 )65 pln (8 dni) lub 85 pln 
(12dni) 

Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903012341304 

- 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 )150 pln (6 dni pakiet pełny + 2 dni pakiet 
rozszerzony) lub 180 pln (10 dni pakiet pełny + 2 dni pakiet rozszerzony)  

Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012 , nr polisy: 903012341305 

5. Wypożyczalnia aut 
Mamy zarezerwowane auto i mamy je dostępne na 10 dni od niedzieli do przedostatniego 
dnia. Koszt za wypożyczenie auta z paliwem: ok 50 euro za osobę (pobyt 5-12.05) 70 euro 
za osobę (pobyt 5-16.05) 
 
6. Ramowy plan Dnia 
 9.00 - śniadanie 
10.00 - wyjazd na wakepark, rozgrzewka, szkolenie, testy sprzętu wakeboardowego i kamer 

Go Pro  
14.00 - lunch w hotelu 
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, siłownię, boiska sportowe, kort tenisowy więc pamiętajcie o 

odpowiednim ubraniu sportowym i obuwiu. Zagramy w Piłkę, kosza i tenisa :) 
 

7.   Co zabrać należy – o tym warto pamiętać: 
● paszport, dowód osobisty  
● gotówkę: tygodniowy karnet na wake park -  około 200 euro, każdy kolejny dzień ok. 

35 euro, na wypożyczenie auta około 50/70 euro.Ceny na wakeparku: Piwo, woda ok 
3 euro, wino butelka 10-12 euro. W hotelu prawie wszystko jest w cenie. 

● sprawny sprzęt wakeboardowy, kask, kamizelka, dla chętnych pianka 
● okulary słoneczne, krem z filtrem - będziemy mieć kilka modeli okularów Neon w 

promocyjnych cenach 
● dobry humor :) 

 
 

pozdrawiam: 
Anna Ackermann 

biuro@ehschool.pl 
537 406 602 
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