
 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE: 
 
Bagaż główny 

1. Walizka powinna być opisana:  
a) imię i nazwisko,  
b) adres zamieszkania: ulica, miasto z kodem oraz nr domu i mieszkania,  
c) kraj zamieszkania (Polska - Poland). 

2. Waga bagażu głównego nie może przekraczać 20 kg na osobę.  (Małżeństwa oraz rodzice 
z dziećmi powinni mieć 2 osobne walizki po 20 kg lub jedną o wadze nie wyższej niż 20 kg). 

3. Do bagażu głównego należy spakować lekarstwa, wszystkie substancje płynne (woda, krem, 
szampon, dezodoranty, pasta do zębów, etc. oraz metalowe pilniczki, scyzoryki, nożyczki, igły. 

 
Bagaż podręczny 

1. Bagaż podręczny nie może być cięższy niż 5 kg i zabieramy go ze sobą na pokład samolotu. 
2. W bagażu podręcznym NIE może być przedmiotów uznawanych za potencjalne zagrożenie, np.: 

scyzoryk, nożyczki, pilniczek, igła, woda, dezodoranty, krem, pasta do zębów, pióro z metalową 
końcówką. 

3. Lekarstwa potrzebne na czas podróży należy pokazać w czasie odprawy bagażu, celem 
otrzymania torebki foliowej, gdzie można je przewieźć. 

4. Diabetycy przewożący igły w bagażu podręcznym powinni mieć zaświadczenie lekarskie 
w j. angielskim lub przetłumaczone na j. angielski przez tłumacza przysięgłego. 

5. Osoby z metalowymi implantami powinny mieć zaświadczenie lekarskie w j. angielskim lub 
przetłumaczone na j. angielski przez tłumacza przysięgłego. 

6. Osoby z rozrusznikiem serca powinny mieć zaświadczenie lekarskie w j. angielskim lub 
przetłumaczone na j. angielski przez tłumacza przysięgłego. 

7. W bagażu podręcznym powinno się przewozić: laptopy, aparaty fotograficzne oraz inne 
urządzenia, które mogłyby ulec uszkodzeniu w bagażu głównym. 

8. Na pokładzie samolotu wszystkie urządzenia elektroniczne muszą być WYŁĄCZONE, również 
telefony komórkowe. 

 
Telefon komórkowy 

1. Jeśli zabieramy telefon komórkowy należy zabrać również ładowarkę. 
2. Telefon komórkowy na pokładzie samolotu musi być WYŁĄCZONY. 
3. Przed podróżą należy sprawdzić u operatora: 

a) czy w telefonie włączony jest roaming, umożliwiający nawiązanie połączenia z zagranicy, 
b) koszt połączeń i sms’ów, 
c) czy włączona jest poczta głosowa, a jeśli jest włączona zalecamy WYŁĄCZENIE jej na czas 

pobytu poza granicami kraju. 
 
Dzieci 

1. Dziecko podróżujące z rodzicami musi posiadać własny paszport  z aktualnym zdjęciem.  
2. Dziecko podróżujące z opiekunami, członkami rodziny oraz znajomymi MUSI posiadać własny 

paszport oraz upoważnienie notarialne podpisane przez obydwu rodziców zezwalające na 
konkretny wyjazd, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język kraju, do którego się 
udają, bądź na j. angielski. 

 
 
Co należy zabrać? 



 

 

1. paszport  ważny min. 180 dni od daty powrotu, 
2. kserokopia paszportu, 
3. pieniądze USD, kartę płatniczą, 
4. wszystkie regularnie zażywane lekarstwa, 
5. okulary słoneczne, nakrycie głowy, krem z filtrem, 
6. strój kąpielowy, buty lub klapki do chodzenia po wodzie i plaży, ręcznik, 
7. przewiewne, lekkie ubrania, 
8. parasol, peleryna lub nieprzemakalna kurtka, 

9. sweter lub polar (ubranie na tzw. cebulkę), 
10. warto zabrać czajnik turystyczny (NIE grzałkę!) o mocy do 600W i ulubioną kawę lub herbatę, 
11. transformator do meksykańskiego gniazdka na 110V (można kupić w Meksyku ok. 3 USD), 
12. aparat przeciwko komarom z tabletkami, spray przeciwko komarom, 
13. dla wygody najlepiej chodzić z małym plecaczkiem, 
14. aparat fotograficzny z ładowarką (lub zapasowe baterie), 
15. telefon komórkowy z ładowarką, 
16. WYGODNE, sprawdzone buty. 

 
Zasady bezpieczeństwa 

1. Nie oddalać się od grupy w pojedynkę i bez poinformowania o tym pilota, 
2. Nie trzymać pieniędzy i dokumentów w jednym miejscu, 
3. Mieć pod ręką drobne pieniądze na zakupy,  
4. Należy uważać na złodziei – zwłaszcza w tłumie!  
5. Nie zostawiać torebki, plecaka bez nadzoru – również w kościele. 

 
Medycyna 
Zalecane: szczepienia przeciwko żółtaczce typu A, żółtej gorączce. Praktycznie na całym terytorium kraju 
istnieje znaczne zagrożenie amebozą. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia amebozą oraz innymi 
bakteryjnymi i wirusowymi chorobami układu pokarmowego należy unikać spożywania posiłków 
przygotowywanych na ulicznych straganach, świeżych owoców i warzyw, które nie zostały poddane 
procesowi odkażania, a także wody innej niż butelkowana. Należy unikać napojów z lodem w małych 
barach i restauracjach, których stan sanitarny może budzić wątpliwości. 

Ubezpieczenie 
O wszystkich zdarzeniach podlegających ubezpieczeniu (związanych z bagażem lub stanem zdrowia) 
należy niezwłocznie poinformować pilota. 

 
Faktury za udział w pielgrzymce: 
Jeżeli firma, w której pracuje (bądź pracował) uczestnik pielgrzymki - dopłaca do wczasów „pod gruszą” 
prosimy o przesłanie pocztą lub mailem (najlepiej jeszcze przed wyjazdem) danych koniecznych do 
wystawienia faktury: imię i nazwisko, adres. Termin wystawiania faktur VAT-marża do 7 dni od daty 
zakończenia pielgrzymki. 

DODATKOWE INFORMACJE: 
ORBI; ul. 11 Listopada 60-62 lok. 201; 43-300 Bielsko-Biała 

Renata Juraszek tel.: 601 706 984 
e-mail: biuro@orbipielgrzymki.pl 

www.orbipielgrzymki.pl 
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