Додаток
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
пов’язаних з участю в ІІІ Міжнародній конференції
«Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
Нідерланди, листопад 2019 р.
1. ОРГВНЕСОК
Статус
Учасник
Супровідна особа

Сума
115 €
95 €

До суми оргвнеску входить оплата за:
- збірник матеріалів конференції;
- папка и матеріали учасника;
- сертифікат учасника конференції;
- оренда зали і обладнання, технічний супровід конференції;
- кава-брейк.
2. Оплачуються окремо на кожну особу (за бажанням):
- заходи з нагоди відкриття конференції (39€ - вечеря в ресторані);
- факультативна екскурсійна програма.
3. Оплата за проведення іспиту з отриманням сертифікату, що підтверджує знання англійської
мови на рівні В2, здійснюється на місці, в розмірі 95 €.

ПАКЕТИ ПОСЛУГ
(без суми оргвеску і вартості візи /в разі потреби/).

А. Пакет 1 (авіапереліт)
Тривалість - з 11.11.19 р. по 15.11.19 р. (5 днів).

Розміщення

BB

Сума за одну особу, євро*
Місце в двомісному номері
Одномісне розміщення
Оплата
Оплата після
Оплата
Оплата після
до
01.11.19
до 01.11.19
01.11.19
01.11.19
371
386
494
509

* - вказані в таблиці суми - без вартості авіаперельоту
Пакет включає:
• проживання в готелях 3*- 4* в Амстердамі ЗА ОСОБУ - місце в двомісному номері
• сніданки;
• оглядова екскурсія в Амстердамі;
• послуги турфірми.
• медична страховка;
• якщо вік туриста складає понад 60 років або не досягає 6 років, при оформленні страхового полісу
необхідно додатково уточнити розмір доплати страхового платежу.

Вартість пакету НЕ ВКЛЮЧАЄ:
• консульський збір (окрім категорій громадян, що звільнені від сплати) і послуги візового центру
(оплачують всі) – за відсутності біометричного паспорта*;
• вхідні білети до екскурсійних об’єктів;
• факультативні екскурсії (за бажанням);
• трансфер аеропорт – готель – аеропорт (за бажанням);
• проїзд в громадському транспорті;
• особисті витрати і сувеніри;
• авіапереліт (Київ – Амстердам – Київ).

Б. Пакет 2 – проїзд - автобусом
Тривалість - з 10.11.19 р. по 16.11.19 р. (7 днів).
ЛЬВІВ - ………. - ………. - АМСТЕРДАМ - ………. – ………. - ЛЬВІВ

Розміщення

BB

Сума за одну особу, євро
Місце в двомісному номері
Одномісне розміщення
Оплата
Оплата
Оплата після
Оплата після
до
до 01.11.19
01.11.19
01.11.19
01.11.19
297
312
389
404

Пакет включає:
• проїзд комфортабельним автобусом за маршрутом;
• супровід керівником групи;
• проживання в готелях 3* Standart (місце в двомісному номері) по маршруту;
• сніданки;
• оглядові екскурсії;
• послуги турфірми.
• медична страховка;
• якщо вік туриста складає понад 60 років або не досягає 6 років, при оформленні страхового полісу
необхідно додатково уточнити розмір доплати страхового платежу.

Вартість пакету НЕ ВКЛЮЧАЄ:
• консульський збір (окрім категорій громадян, що звільнені від сплати) і послуги візового центру
(оплачують всі) – за відсутності біометричного паспорта*;
• вхідні білети до екскурсійних об’єктів;
• факультативні екскурсії (за бажанням туриста);
• проїзд в громадському транспорті;
• особисті витрати і сувеніри;
• послуга "гарантовані місця в передній частині автобуса" - 13 € (місця з 1 по 16).
Кількість місць в автобусі обмежена.

* з 11.06.2017 року почав діяти безвізовий режим. Для поїздки у 34 європейські країни Громадянам України
слід мати тільки біометричний паспорт - віза не потрібна.
Для тих, в кого паспорти НЕ біометричні (тобто потрібна віза):
• консульський збір – 35€ (окрім категорій громадян, що звільнені від оплати – пенсіонери, діти до 18
років… згідно договору про спрощення візового режиму до 21 року.
• послуги Візового Центру – 22€ (якщо подача в Київі, Одесі, Харкові, Дніпрі)

