ביטוח
לחברת  Medraftביטוח מקצועי המבטח את כל הפעילויות שלה ,כמו כן לכל הספקים איתם אנו עובדים יש אישורים
וביטוח .חובה לרכוש ביטוח נוסעים ,שכולל חילוץ והטסה רפואית .ניתן להצטייד בביטוח אופניים .הביטוח מכסה אובדן,
גניבה או נזק שנגרמו לאופניים .הביטוח תקף גם בזמן העברת האופניים בטיסה ובזמן העברת האופניים במהלך הטיול,
הביטוח אינו מכסה תקלות טכניות.
ניתן לברר פרטים נוספים מול משרדנו ,ובנספח הביטוח שנמצא בטופס הרישום.
להלן עלויות ביטוח האופניים:
ערך האופניים
עלות הביטוח
כסף

כולל ביטוח בזמן הטיסה

עד $2500
$70

עד  $4000עד $6000
$145
$110

המטבע בסלובניה הוא אירו .ברוב החנויות בערים ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי בינלאומיים (אך בכפרים – פחות)...
מומלץ להחליף שקלים לאירו בארץ ולאחר מכן בהתאם לצורך למשוך מכספומט .יש לזכור שסניפי הבנקים בסלובניה

סגורים בימי ראשון.
טיפים
נהוג לתת טיפים לנותני השירותים ובמקומות בהם אנו אוכלים או ישנים .עלות הטיול כוללת את דמי שירות לנותני
השירות המקומיים שמקבלים תשר על ידי צוות ההדרכה של הטיול ,כך שאתם יכולים לטייל בראש שקט ללא צורך לעסוק
בנושא זה במהלך הטיול .עלות הטיול אינה כוללת את דמי השירות לצוות ההדרכה.
מסמכים חשובים
• כרטיסי טיסה
• דרכון בר תוקף לחצי שנה מיום היציאה יש לצלם את הדרכון בשני עותקים ,כאשר עותק אחד יהיה אתכם ושני בבית.
תקשורת וטלפונים
ברוב הטיול קיימת קליטה טובה למכשירי טלפון ניידים הפתוחים לשימוש בחו"ל וניתנים להפעלה ברשת .GSM
בחלק מהמלונות בהם נלון קיימת רשת אלחוטית ( )WIFIפתוחה לשימושכם.
טמפרטורה ומזג אויר
מזג האוויר בסלובניה מגוון ,בעמקים חם בעונת הקיץ .ברכסי ההרים נעים ביום ובערבים קריר ונעים .גם בקיץ עלול לרדת
גשם שוטף .בעונות המעבר כדאי להצטייד אף בבגדים חמים יותר .שימו לב לנושא הביגוד ברשימת הציוד.
תנאי המסלול ודרגת הקושי
הטיול בסלובניה הינו טיול אופני הרים בשטח הררי שמותאם לרוכבים בעלי ניסיון .בטיול נדווש בדרכי ג'יפים הרריות,
כבישים צדדים וסינגלים .הטיול מוגדר ברמת קושי פיזי  2.5מתוך  4וקושי טכני של . 2למידע נוסף:
-http://www.medraftbiking.co.il/page/104רמת-הקושיhtml.
אנו נעשה כמיטב יכולתנו לעמוד בלוח הזמנים המתוכנן ,אך לעיתים שבילים נעלמים בשיטפונות וצירים נסגרים .ייתכנו
שינויים שייעשו על ידי המדריך לטובת הטיול וחברי הקבוצה.
הרכב הקבוצה
הרכב הקבוצה חשוב מאד להצלחת הטיול  MEDRAFTשומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כל פונה .נעשה כמיטב
יכולתנו להתאים את המסלול הנכון לכל אחד ואחד .יתקיימו שיחות מקדימות בין המטיילים לבין הצוות המדריך של
מדרפט ,לאחר הרישום תתקיים בארץ רכיבת היכרות בין חברי הקבוצה.
נימוסים והליכות
בטיולנו אנו מגיע ים למקומות אותנטיים בעלי מסורת עתיקה ומנהגים מקומיים ,יש לכבד את מנהגי המקום ואת תושבי
המקום המארחים אותנו בחביבות ובסבר פנים יפות.
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אופיו של יום הרכיבה
יום טיול אופייני יתחיל בין שבע לשמונה עם ארוחת הבוקר .נצא לרכיבה בין שמונה לתשע בבוקר .ארוחת הצהרים תהייה
פיקניק בנקודה קסומה ,או שניקח כריכים לדרך ,לעיתים נעצור במסעדה מקומית .לנקודת הלינה נשתדל להגיע בין חמש
לשש בערב .במהלך היום כל אחד מוזמן לרכוב בקצב שלו ,לעצור ,לצלם ,לדבר עם המקומיים וליהנות מהנופים.
טיסות
פרטי הטיסה מצויים על גבי הכרטיס שבידכם .באם יחולו שינויים נדאג לעדכן אתכם .השינויים בשעות הטיסה אינם
בשליטתנו והם כפופים להחלטת חברות התעופה בשרותיהן אנו משתמשים .במידת הצורך נערוך שינוי בתכנית היום
הראשון והאחרון בהתאם לזמני הטיסות
הגעה לשדה
יש להגיע לשדה התעופה שלש שעות לפני מועד הטיסה ,תהליך הבידוק וה"צ'ק אין" ייעשה באופן קבוצתי .יש להיות
בקשר ולהתעדכן יום לפני הטיול על מנת להתעדכן במקרה של שינוי בשעות הטיסה .באחריות המטיילים להביא את
האופניים לשדה התעופה בארץ.
אריזה ומזוודות
המטען המותר לנוסע יחיד הינו מזוודה אחת במשקל כולל לא עולה על  20ק"ג .בנוסף ארגז אופניים במשקל שלא יעלה
על  20ק"ג .תיק היד מוגבל ל 8ק"ג .אנא וודאו בפגישת הקבוצה שהסדרי הטסת האופניים ידועים לכם מראש .יש לוודא
שלא הכנסת לתיק היד כלי עבודה של אופניים שעלולים להחרים בעליה למטוס.
ציוד
שני סטים של בגדי רכיבה קצרים ,בגדי רכיבה ארוכים ,ביגוד חם וקל( :פליז ,גופיה טרמית וכדו') ,מצלמה ,כרטיס זיכרון,
מטענים למצלמות ולטלפונים ניידים ,מעיל גשם מומלץ "נושם" ,קסדה ,כפפות (מומלץ ארוכות) ,נעלי רכיבה ,סנדלים,
נעליים נוחות לערב ,מנשא מים ,משקפי שמש ,משקפי ראייה חלופיים,כובע ,משאבה ,ערכת פנצ'רים (כפות ,שתי
פנימיות),רפידות מעצורים נוספות ,אוזן ,מפתחות אלן ,פנס ,שמן שרשרת ,קרם הגנה (גם לשפתיים) ,דוחה יתושים ,כלי
רחצה ,מגבת ,מומלץ להביא ספר MP3 /לשעות הפנאי ,תיק גב קטן ,בגד ים ,תוספי מזון (ויטמינים power bar ,וכו')


אנו מספקים את הציוד הכללי :ציוד לפיקניק ,ערכת עזרה ראשונה וערכת תיקון כללית לאופניים .אנו התעדכנו
בפרטים בפגישת הקבוצה.



את הציוד האישי מומלץ לארוז בתיק גמיש (צ'ימידן) ולא במזוודה קשיחה.



אנא אל תביאו ציוד מיותר שיקשה עליכם ועל התנהלות הטיול.



החשמל בסלובניה הוא  220ונראה כךhttp://users.telenet.be/worldstandards/electricity.htm#plugs_f :

צרכים מיוחדים ובריאות
במידה ויש צרכים הדורשים התייחסות ייחודית אנא עדכנו אותנו על מנת שנוכל להיערך ולספק לכם את השירות הטוב
ביותר כגון :אוכל כשר ,אוכל צמחוני ,מגבלות רפואיות .אין להסתיר מידע רפואי שעשוי להשפיע על בריאותכם והתנהלות
הטיול .למשתמשים בתרופות באופן זמני או קבוע ,יש לצאת מהארץ מצויד בתרופות .אנו ממליצים להצטייד בצרכי עזרה
ראשונה בסיסיים כגון פלסטרים כדורים להורדת חום וכדורים לעצירת שלשול.
האופניים שלך
לטיול זה יש להגיע עם אופניים מתאימים בעלי שיכוך נדיב ,מערכת בלמים שיכולה לעמוד בירידות הארוכות שצפויות
במסלול .על מנת להבטיח הנאה מהטיול יש צורך לבדוק את האופניים ולהכין אותם ביסודיות לנוחותכם סרטון קצר:
=http://www.youtube.com/watch?v=yIi9W3axzts&list=UUDzPQfj7txabeJNgjMtIMAQ&index=1&feature
plcp
לטוס עם האופניים
אריזה טובה ונכונה של האופניים תפחית משמעותית את הסיכוי שהאופניים שלכם ייפגעו במהלך הטיסה.
לנוחותכם סרטון הדרכה בנושא זהhttp://www.youtube.com/watch?v=1EPml2y4CzQ&feature=relmfu :
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