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Kas įskaičiuota į mano bilietą?  

Bilietai parduodami 2 asmenų, besidalinančių dviviečiu kambariu su dvigule ar dviem atskiromis lovomis 
principu ir į jų kainą įskaičiuota:  

• 4 nakvynių apgyvendinimas „Les Lavandins“ viešbutyje
• Išskirtinė pažintis su „Seed to Seal®“
• Pusryčiai ir vakarienė kiekvieną dieną, o pietūs renginio vietoje
• Sutiktuvių krepšelis su esmine programos medžiaga
• Nuodugnus „Young Living“ Europos pedagogų mokymas
• Grupių kelionės Provanse atsižvelgiant į renginio dienotvarkę

Kas gali dalyvauti renginyje?

Renginyje gali dalyvauti visi nariai ir tie asmenys, kurie nėra nariai. Atkreipkite dėmesį, kad daugiausiai laiko 
praleisime lauke, apžiūrinėdami laukus ir ūkius. Jums reikės eiti, kopti į kalvas, orientuotis uolingoje vietovėje, 
bei klūpėti ir sėdėti ant žemės. Tai bus daug jėgų reikalaujanti veikla, todėl renginyje dalyvaujantys nariai turi 
būti sveiki.

Jeigu jums reikalinga specialioji pagalba, būtina susisiekti su europeanevents@youngliving.com.

Dalyviai turi būti:

• Fiziškai sveiki ir toleruoti aukštą temperatūrą
• Pasiruošę dalyvauti fizinėje veikloje
• Jeigu turite klausomų, susijusių su jūsų dalyvavimu tokioje veikloje dėl jūsų asmeninės sveikatos būklės ir 

savijautos, jus reikėtų pasitarti su jus gydančiu gydytoju

Ar bus teikiamos vertimo paslaugos?

Taip. Visi pristatymai vyks anglų arba prancūzų kalba. Personalo darbuotojas arba platintojas galės pagal 
poreikį pateikti vertimus.

Kokie paprastai būna orai?

Vidutinė temperatūra liepos mėnesį būna 24°C, tačiau temperatūra gali būti gerokai aukštesnė už vidutinę. 
Rekomenduojama vilkėti lengvus drabužius ir turėti švarkelį.

Ką turėčiau pasiimti į kelionę?

• Patogius batus, žygio batus ar tvirtą atramą turinčius batus
• Šiltojo sezono drabužius karštoms dienoms ir lengvus švarkelius vėsiems vakarams
• Darbinius džinsus ar kitas patogias kelnes ir darbinius marškinėlius
• Darbo batus ir kojines, rankšluosčius
• Pižamą, šlepetes, vonios avalynę ar pliažo sandalus
• Asmenines kosmetikos priemones, apsaugą nuo saulės
• Saulės akinius, skrybėlę (skarelę ar sportinę kepuraitę)
• Fotoaparatą
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Dalyvavimo atšaukimo politika: Pinigai grąžinami atsižvelgiant į toliau nurodytą planą:

• 12 – 11 mėnesiai iki renginio (visuomet skaičiuokite paskutinę besibaigiančio mėnesio dieną): grąžinama 
100 proc. sumos

• 10 – 8 mėnesiai iki renginio (visuomet skaičiuokite paskutinę besibaigiančio mėnesio dieną): grąžinama 75 
proc. sumos

• 7 – 5 mėnesiai iki renginio (visuomet skaičiuokite paskutinę besibaigiančio mėnesio dieną): grąžinama 50 
proc. sumos

• 4 mėnesiai – 60 dienų iki renginio: grąžinama 25 proc. sumos 

Likus mažiau nei 60 dienų iki renginio pinigai negrąžinami.

Taikomas 25 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų mokestis už bilieto perleidimą. Prašome parašyti el. paštu 
europeanevents@youngliving.com ir nurodyti savo vardą ir pavardę, nario ID ir asmens, kuriam norėtumėte 
perleisti bilietą, vardą ir pavardę, nario ID bei el. pašto adresą. Bet kokios papildomos pinigų operacijos turi 
būti vykdomos tarp jūsų ir naujojo dalyvio.

Likus mažiau nei 60 dienų iki renginio perleisti bilietą nebegalima.

Automobilių stovėjimo nurodymai: „Les Lavandins“ viešbutyje automobilių stovėjimas yra nemokamas.

Skrydžio nurodymai: Nariai turi patys pasirūpinti kelione į Marselio tarptautinį oro uostą. „Young Living“ 
parūpins vieną maršrutinį autobusą, nustatytu laiku kursuosiantį iš oro uosto į viešbutį ir iš viebučio į oro 
uostą. Atvykimo dieną autobusai iš oro uosto išvyks 14.00 val, o išvykimo dieną autobusai išvyks 10.00 val. ir 
atvyks į Marselio oro uostą ne vėliau kaip 12.30 val. Prašome atitinkamai susiplanuoti skrydį. Jeigu negalite 
vykti „Young Living“ parūpintu autobusu, turėsite patys pasirūpinti savo pervežimu iš oro uosto į viešbutį. 

Galimi toliau nurodyti pasirinkimo variantai:

Automobilio nuoma –  nors naudojantis navigacija paprasta atvykti nuo Marselio oro uosto iki viešbučio, 
kelionė trunka 1,5-2 valandas. Automobilių nuomos biurus galite rasti priešais MP1 terminalą.

Taksi – taip pat galite išsikviesti oro uoste, taksi kelionė į vieną pusę kainuos apie 200-250 eurų.

Autobusas – galite važiuoti autobusu (kas 30 minučių) iš oro uosto į Provanso Eksą (pranc. Aix en Provence) 
(autobusų stotis/„gare Routière“). Iš čia važiuos autobusas į Aptą (pranc. Apt), kuris išvyksta 9.15 val. arba 
18.30 val., kelionė trunka 2 valandas. Iš Apto 12.15 val. ir 17.30  val. išvyksta autobusas į Soltą (pranc. Sault) 
per St. Christol, artimiausia stotelė iki viešbučio yra „rond point Bel air“ (15 minučių pėsčiomis iki viešbučio). 
Arba nuo Apto iki viešbučio galite važiuoti taksi, tai užtruks 20 minučių. Paspaudę toliau esančią nuorodą, 
rasite kelionės informaciją ir daugiau maršruto variantų:
https://www.rome2rio.com/fr/s/Marseille/Saint-Christol-d-Albion

Dalytis automobiliu – „Facebook“ bus sukurta grupė 2017 m. Levandų derliaus renginio dalyviams, kurie 
norėtų rasti galimybę keliauti vienu automobiliu su kitais narais. Stebėkite „Young Living Europe“ paskyrą 
„Facebook“ , kur bus paskelbta informacija apie tai, kaip prisijungti prie grupės.


