
Witaj !!! 
W związku z zbliżającym się terminem Fresh Island Festival & Wake Camp 
by EHschool and The Truekings pragniemy przedstawić Wam szczegóły 
dotyczące spraw organizacyjnych. 
1.TRANSPORT I ZAKWATEROWANIE 

ListyAutokarowe: https://www.dropbox.com/s/71fgdo3ze5pl5es/Listy%20autokarowe%20Fresh.pdf 
Każdy uczestnik wyjazdu może posiadać: 
- jedną sztukę bagażu podręcznego do 5kg 
- jedną sztukę bagażu głównego do 30kg 
 

Przypominamy o zostawieniu po sobie 
posprzątanych apartamentów i kaucji w 
wysokości  20 €/ osobę zwrotnej po 
wykwaterowaniu. 
 

 Prosimy o zabranie kopii dokumentu tożsamości 
i przekazania koordynatorowi w autokarze, 
bardzo usprawni to proces zakwaterowania. 
2. USŁUGI DODATKOWE 
* ubezpieczenie rozszerzone 29 zł 
*bagaż w przypadku dojazdu własnego (70 
PLN/za sztukę) 
* każda dodatkowa sztuka bagażu - 70zł (tylko w przypadku dostępności miejsc) 
3. WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

• Wycieczka do Splitu i Torgiru  25 € 
• Impreza na statku- 25 € 
• Wycieczka do Zadaru - 20 € (cena nie zawiera biletów wstępu 
• Jeziora Plytvickie 35 € 
• Piknik na plaży Planka 10 € 

Jednego wieczoru robimy imprezę „JAMAJKA PARTY” – stroje tematyczne mile widziane ☺ 
4. Szkolenia Wakeboardowe 
Szkolimy na: Wakeboard Cable Pag 
Ci wszyscy którzy chcą się doskonalić w pływaniu i uczyć trików będą mieli taka możliwość pod 
czujnym okiem ekipy z EH. Zajęcia wakeboardowe, które Wam proponujemy będą odbywały się na 
każdym poziomie zaawansowania, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych riderów. Na 
miejscu każdego kursanta wyposażymy w niezbędny sprzęt do pływania: deskę wraz z butami, kask i 
kamizelkę ochronną. 
Ceny w euro:  
 wyciąg wyciąg  + sprzęt od EH + Szkolenie 
2 h 15 15 +20 = 35 
3 h 20 20 + 25 = 45 
1 dzień  25  
4 dni 95 4 x po 2 h =   130 (zamiast 140) 

   
Sprzęt do wypożyczenia na miejscu 6 euro za 2 godziny lub sprzęt od EH ( jeśli akurat nie pływają 
na nim osoby, które się z nami szkolą) - cena do uzgodnienia na miejscu. 
Szkolenia płatne w euro na miejscu gotówką. 
4.  INTEGRACJA 
Zapraszamy Was do wcześniejszej integracji i zapoznania się z koordynatorem autokaru. W tym celu 
utworzyliśmy dla Was grupę aby wszyscy z wyjazdu mogli się ze sobą wcześniej zapoznać. 
https://www.facebook.com/groups/668134686597019/ 
ŻYCZYMY UDANEJ INTEGRACJI :):) 
W razie pytań prosimy o kontakt email: ania@ehschool.pl bądź telefonicznie +48 509 338 388 

 


