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Ce include biletul?  

Biletele se vor vinde din nou pentru două persoane care pot împărți o cameră cu unul sau două paturi și 
includ:  

• 4 nopți de cazare la hotelul Les Lavandins
• Experiențe exclusive Seed to Seal®
• Mic dejun și cină în fiecare zi cu prânz la locația evenimentului
• Un pachet de întâmpinare cu produsele esențiale din cadrul programului
• Instruire avansată din partea echipei de instructori europeni de la Young Living
• Transferuri în grup în regiunea Provence în funcție de programul evenimentului

Cine poate participa la acest eveniment?

Toți membrii, și nu numai, sunt bineveniți la eveniment. Reține că majoritatea timpului va fi petrecut afară, 
bucurându-ne de câmpuri și de ferme. Va trebui să faci plimbări, să urci dealuri, să mergi pe teren stâncos, 
să îngenunchezi și să stai pe jos. Activitatea poate fi extenuantă, iar membrii participanți trebuie să aibă o 
condiție de sănătate optimă.

Dacă ai nevoie de asistență specială, este obligatoriu să contactezi europeanevents@youngliving.com.

Participanții trebuie:

• Să aibă o condiție fizică optimă și să poată tolera temperaturi extreme
• Să fie pregătiți pentru a se implica în activități fizice
• Pentru orice întrebări privind participarea la aceste activități, privind sănătatea și starea de bine 

personală, consultă medicul de familie

Se vor asigura servicii de traducere?

Da. Prezentările vor fi susținute în limba engleză sau franceză. Dacă este necesar, un angajat sau un 
distribuitor poate oferi traducere.

Cum este vremea de obicei?

Temperatura medie în luna iulie este de 24°C, însă temperaturile pot crește semnificativ peste medie. Este 
recomandat să aveți haine lejere și o jachetă.

Ce trebuie să am cu mine?

• Încălțăminte confortabilă, pentru drumeții sau cu o bună susținere
• Haine de vară pentru zilele călduroase și jachete lejere pentru serile răcoroase
• Blugi/alți pantaloni confortabili și cămăși
• Bocanci și șosete, prosoape
• Pijamale, papuci de casă, papuci de duș sau șlapi
• Produse de îngrijire personală, cremă pentru protecție solară
• Ochelari de soare, pălărie de soare/batic/șapcă
• Aparat de fotografiat
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Politica de anulare: Se vor acorda rambursări în funcție de programul de mai jos:

• 12 - 11 luni înainte de eveniment (alegeți întotdeauna ultima zi din lună pentru anulare): rambursare 100 
la sută

• 10 - 8 luni înainte de eveniment (alegeți întotdeauna ultima zi din lună pentru anulare): rambursare 75 la 
sută

• 7 - 5 luni înainte de eveniment (alegeți întotdeauna ultima zi din lună pentru anulare): rambursare 50 la 
sută

• 4 luni – 60 de zile înainte de eveniment: rambursare 25 la sută

Nu se vor acorda rambursări după 60 de zile înainte de eveniment.

Există o taxă de 25 GBP pentru transferarea biletului. Trimite un e-mail la europeanevents@youngliving.
com în care să precizezi numele tău, ID-ul tău de membru și numele, ID-ul de membru și adresa de e-mail 
a persoanei căreia dorești să îi transferi biletul. Orice alte tranzacții monetare se vor realiza între tine și noul 
participant.

Nu se vor accepta transferuri după 60 de zile înainte de eveniment.

Instrucțiuni de parcare: Parcare gratuită oferită de hotelul Les Lavandins.

Instrucțiuni privind zborul: Membrii trebuie să își rezerve ei zborul spre Aeroportul Internațional Marsilia. 
Young Living pune la dispoziție un autobuz la o oră stabilită de la aeroport la hotel și invers. În ziua sosirii, 
autobuzele vor pleca de la aeroport la ora 14:00, iar în ziua plecării, autobuzele vor pleca la ora 10:00 și 
nu vor ajunge la Aeroportul din Marsilia mai târziu de ora 12:30. Planificați-vă zborurile în funcție de acest 
program. Dacă nu poți ajunge la autobuzul oferit de Young Living, va trebui să îți asiguri singur(ă) transportul 
de la aeroport la hotel. Există mai multe opțiuni disponibile:

Închiriere mașină – deși este ușor să ajungi de la Aeroportul din Marsilia la hotel, călătoria durează 1,5-2 ore. 
Birourile pentru închirieri mașini se află vizavi de Terminalul MP1.

Taxi – disponibil și de la aeroport la un preț de aproximativ 200-250 € per cursa taxi doar dus.

Autobuz – poți lua autobuzul (circulă odată la 30 de minute) de la aeroport spre Aix en Provence 
(autogară/”gare Routière”). De acolo, ai un autobuz spre Apt care pleacă la ora 9:15 sau 18:30, iar călătoria 
durează 2 ore. De la Apt există un autobuz care pleacă la ora 12:15 și la ora 17:30 spre Sault prin St. Christol, 
stația cea mai apropiată de hotel este „rond point Bel air” (15 minute de mers pe jos până la hotel). Ca 
alternativă, poți lua un taxi de la Apt la hotel, care durează 20 de minute. Pentru detalii despre călătorie și 
mai multe opțiuni privind rutele, accesează linkul de mai jos:
https://www.rome2rio.com/fr/s/Marseille/Saint-Christol-d-Albion

Opțiunea de a împărți o mașină – se va crea un grup de Facebook pentru participanții la Recolta de lavandă 
2017, care doresc să caute o posibilitate de a împărți o mașină cu alți membri. Fii la curent cu noutățile de 
pe pagina de Facebook Young Living Europe unde vor fi postate informații despre modul de a te alătura 
grupului.


