”Guten Tag, Berlin!”
Ediția a 3-a
03-07 Iunie 2020

COSTURI ŞI CE ESTE INCLUS (1/2)
Costul aferent proiectului cultural în urma reducerilor de grup cultural aplicate este de 198
€ şi include:
➔

cazarea timp de 4 nopți în Comfort Hotel Lichtenberg (apartamente de 5 locuri);

➔

transport cu avionul asigurat pe ruta București-Berlin-București (bagaj mic de mână inclus,
cu dimensiunile 40 cm x 20 cm x 25 cm, tip rucsac);

➔

îndrumare pentru vizitarea orașului pe parcursul călătoriei;

➔

materiale informative RomStud.

Obiectivul social al asociației RomStud Travel: prin participarea ta la acest proiect oferi o
masă caldă completă unui om al străzii sau jucării/hăinuțe copiilor din orfelinate sau centrele de
plasament. Mulțumim pentru implicare!

COSTURI ŞI CE ESTE INCLUS (2/2)
Costul aferent proiectului de 198 € poate fi achitat INTEGRAL încă de la început SAU în
DOUĂ TRANȘE după cum urmează :
○ AVANS: 100 € - plătibil la 7 zile de la data confirmării înscrierii;
○ TRANȘA A DOUA: 98 € - plătibil până la 1 Mai 2020.
●

Alte costuri:
○ Costuri personale: din experiența edițiilor trecute ale proiectului, putem să vă indicăm
faptul că 220 € reprezintă un cost mediu al cheltuielilor personale care acoperă mesele
în oraș, obiectivele turistice ce se vor vizita în Berlin, micile suveniruri și ieșirile în oraș
la terase/pub-uri pe durata proiectului, precum și achiziționarea unui bagaj de cabină
cu dimensiunile de 55 cm x 40 cm x 20 cm, de 10 kg.
○

Există posibilitatea achiziționării unui bagaj de cală (149 x 119 x 171 cm) în schimbul
unui cost suplimentar.

(!) Vă puteți exprima opțiunile cu privire la bagajele dorite, în momentul în care veți fi notificați
prin e-mail cu privire la formalitățile de check-in.

DETALII TRANSPORT
TRANSPORT AERIAN (transport cu avionul asigurat pe ruta București-Berlin-București):
✈ Decolare București - Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP):
Miercuri, 3 Iunie 2020, ora 17:50
✈ Aterizare Aeroportul Berlin Schönefeld (SXF):
Miercuri, 3 Iunie 2020, ora 19:00
✈ Decolare Aeroportul Berlin Schönefeld (SXF)
Duminică, 7 Iunie 2020, ora 20:15
✈ Aterizare București- Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP):
Duminică, 7 Iunie 2020, ora 23:25
* Locurile în avion sunt atribuite aleatoriu (nu sunt atribuite neapărat unul lângă celălalt) după
procesul automat de check-in; noi vom efectua check-in-ul și vom înmâna biletele la aeroport.

DETALII UNITATE CAZARE BERLIN

Comfort Hotel Lichtenberg - apartamente de 5 locuri;
📌Rhinstr. 159, Lichtenberg, 10315 Berlin, Germany
📌 Facilitățile hotelului: wi-fi, încălzire, lift, facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă,
camere pentru nefumători, spațiu recreativ pentru bowling și biliard, bar, snack bar, serviciu
zilnic de menaj, cameră de bagaje, terasă, recepţie deschisă nonstop, fumatul interzis în toate
spaţiile publice şi private.
📌 Facilitățile camerei: birou, încălzire, pardoseală de lemn/parchet, garderobă/dulap, duş/cadă,
toaletă, baie, Tv cu ecran plat.
.
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