Karate 1 - Premier League Rabat 2017
April 14-16
Київ – Рабат - Київ
13.04 Четвер
05.00 - Виліт з Києва.(Жуляни)
День
Пересадка в Римі. Прибуття в Касабланку о 15:30. Трансфер в Рабат. Поселення в готель.
1
Ночівля в готелі.
14.04 П’ятниця
Сніданок.
День Трансфер готель – спорткомплекс - готель . Оплачується додатково. (Вартість залежить від кількості
2 учасників)
Перший день змагань.
Ночівля в готелі.
15.04 Субота
Сніданок.
День Трансфер готель – спорткомплекс - готель . Оплачується додатково. (Вартість залежить від кількості
3 учасників)
Другий день змагань.
Ночівля в готелі.
16.04 Неділя
Сніданок.
День Трансфер готель – спорткомплекс - готель . Оплачується додатково. (Вартість залежить від кількості
4 учасників)
Фінальний день змагань.
Ночівля в готелі
17.04 Понеділок
День Сніданок.
5 Виселення з готелю
Трансфер в аеропорт. 16:10 – Виліт в Україну. З пересадкою в Римі. 02.50 прибуття в Київ (Жуляни)
Вартість туру:
Для 1 особи з
828 €
розміщенням в
двомісному номері
Пропозиція прорахована на основі готелю Hotel Ibis Rabat 3*
Вартість може змінюватися залежно від дати запиту та бронювання.
Кінцевий термін подачі заявок та повної оплати до 03.04.2017
Вартість туру включає:
 Авіапереліт
 Проживання в готелі рівня 3*
 Харчування – сніданки по програмі
 Страхівка
 Трансфер аеропорт – готель - аеропорт
 Візові послуги
Необхідні документи для відкриття візи:
1. Закордонний паспорт або інший проїзний документ.
 Паспорт повинен бути наданий в оригіналі (інші діючі закордонні паспорти також мають
бути надані).
 Копія всіх сторінок з відмітками, а також попередніми шенгенськими візами.
 Не старше 10 років (продовжені паспорти не приймаються).
 Термін дії паспорту повинен бути мінімально 3 місяці після закінчення терміну дії візи.
 Паспорт повинен мати мінімум 2 (дві) вільні сторінки.
У випадку наявності інших закордонних паспортів слід додати їх теж (оригінал та копії)

2.

Копія всіх сторінок громадянського паспорта (всім особам старше 16 років)

3.

Дві кольорові фотографії.




4.

Розмір 35 х 45 мм.
Білий фон.
Зроблена не більше 6 місяців тому назад.

Підтвердження зайнятості / діяльності та доходів :


5.

6.

Для працюючих осіб - оригінал довідки з місця роботи, в якій вказана посада, заробітна
плата за останні 6 місяців, дата прийому на роботу і затверджений період відпустки. У
довідці має бути вказано ім'я і посаду людини, яка підписала довідку, реєстраційні та
контактні дані компанії, а також довідка має бути завірена мокрою печаткою.
 Для приватних підприємців - ліцензія, реєстраційне свідоцтво та остання податкова
декларація.
 Для пенсіонерів - пенсійне посвідчення та документ про розмір пенсії за останні 6 місяців
 Для школярів - оригінал довідки з місця навчання
 Для студентів- Довідка з місця навчання, з зазначенням факультету, курсу навчання та
дати закінчення навчання.
Підтвердження достатніх фінансових коштів для покриття витрат під час поїздки
 Банківський рахунок, який підтверджує достатність коштів (з розрахунку мінімум 100 у.о.
на день перебування) і транзакції за останні 3 місяців. Банківська виписка надається в
оригіналі та має бути завірена печаткою банку.
Додаткові документи для дітей до 18 років, які подорожують самостійно або тільки в супроводі одного
з батьків






Письмова згода одного / обох батьків (якщо вони не їдуть з дитиною) - документ повинен
бути нотаріально завірений, подається оригінал і копія, а також має покривати увесь
бажаний період дії візи. У разі якщо є тільки один опікун, потрібне свідоцтво про
народження, судове рішення про опікунство, свідоцтво про смерть або інший документ,
який підтверджує реальний стан речей.
Копія внутрішнього паспорту обох батьків.
Довідки з роботи та фінансові документи одного з батьків.
Свідоцтво про народження оригінал та копія (всім особам до 18 років)

Детальна інформація за телефоном: +38 050 557 99 07

