Bułgaria - ZŁOTE PIASKI
Obóz młodzieżowy: Złote Piaski, 06.08-17.08.2017
Rodzaj transportu: Autokar
MIEJSCE I GODZINA ZBIÓRKI 06.08.2017
Pilot: Daria Chomicka +48 604 435 681
Wrocław, parking przy Wrocławskim Parku Wodnym (parking od strony ulicy Ślężnej pod Wzgórzem
Andersa)
Godzina zbiórki: 20:00; 06.08.2017 niedziela
Powrót: 17.08 w godzinach popołudniowych
Jastrzębie – Zdrój, stacja BP (Ks. Franciszka Styry 21, 44-325 Mszana)
Godzina zbiórki: 23:00; 06.08.2017 niedziela

Powrót: 17.08 w godzinach popołudniowych
PLAN PODRÓŻY
06.08.2017 – wyjazd z kraju.
07.08.2017 - 09:00-18:00 zwiedzanie Budapesztu z polskojęzycznym przewodnikiem.
08.08.2017 – ok. 10:00 przyjazd do Złotych Piasków, obiad, zakwaterowanie
DOKUMENTY
Odpowiedzialność za posiadanie aktualnych dokumentów spoczywa na każdym pasażerze. Absolutnie
konieczne jest posiadanie paszportu lub dowodu osobistego, którego ważność upływa nie wcześniej
niż w dniu powrotu. Brak ważnego dokumentu będzie skutkować rozwiązaniem umowy, ponieważ
Uczestnik nie przekroczy granicy Węgiersko – Rumuńskiej.
AKCEPTOWANE DOKUMENTY:

•
•

•

Ważny paszport
Ważny dowód osobisty tymczasowy
Ważny dowód tożsamości wydany przez władze państwa należącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

BAGAŻ:
Na osobę przysługuje 1 sztuka bagażu do luku (20 kg). Torba podręczna - 1 sztuka na pokład autokaru.
PO DRODZE:
Zwiedzanie Budapesztu z polskojęzycznym przewodnikiem. Prosimy o przygotowanie wyliczonej kwoty 15
euro. Pieniądze będą zbierane w autokarze. Prosimy także o zabranie suchego prowiantu do Budapesztu
(ewentualnie kupno na miejscu). Posiłki zaczynamy obiadem w Złotych Piaskach.

Złote Piaski
POKOJE
Przydział do pokoi będzie odbywał się na miejscu, pokoje nie są koedukacyjne. Uczestnicy będą mogli
dobrać się według własnych preferencji, ewentualnie zostaną przydzieleni wiekowo.
Korzystanie z klimatyzacji nie wymaga dodatkowych opłat, jedynie kaucja za pilot 10EUR/pokój. Ręczniki są
w pokojach, nie można wynosić ich na plażę.
KIESZONKOWE
Sugerujemy o zabranie ze sobą ok. 300 BGN lub 150 EUR. Sugerujemy wymienić walutę w Polsce. PLN nie
są chętnie przyjmowane w lokalnych kantorach. Wymiana walut na miejscu nie jest bezpieczna. W
ostateczności można wymienić EUR na BGN w bankach lub niektórych hotelach. Proszę przestrzec dzieci
przed wymianą pieniędzy na ulicy.
KARTA KWALFIKACYJNA (w załączniku)
Dany dokument proszę wydrukować oraz podpisać. Kartę kwalifikacyjną należy mieć ze sobą na zbiórce.
UBEZPIECZNIE
Ubezpieczanie grupowe AXA
Koszty leczenia: 10 000 Euro
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków: 2 000 Euro
Bagaż Podróżny: 200 Euro
Odpowiedzialność Cywilna: 5 000 Euro
POSIŁKI
ALL INCLUSIVE bez alkoholu
WYCIECZKI OBOWIĄZKOWE, TAKSA KLIMATYCZNA, KAUCJA
Pieniądze na wycieczki obowiązkowe będą zbierane w hotelu lub autokarze:
•

Budapeszt: 15 Euro

W hotelu będą również zbierane pieniądze na taksę klimatyczną: 10 Euro oraz kaucje zwrotną 10 Euro
PROGRAM OBOZU
•

Dzień 1 – wyjazd z Polski w godzinach wieczornych.

•

Dzień 2 – zwiedzanie Budapesztu.

•

Dzień 3 – zakwaterowanie, obiad, spotkanie organizacyjne, spacer po mieście, odpoczynek na plaży,
kolacja.

•

Dzień 4 - 11 – wyżywienie All inclusive wg harmonogramu hotelu, realizacja programu,
zajęcia integracyjno-rozrywkowe, plażowanie.

•

Dzień 4 – festiwal kolorów

•

Dzień 6 – (wycieczka całodniowa dla chętnych) - Nessebar oraz Słoneczny Brzeg (na drogę suchy
prowiant)

•

Dzień 7 – wycieczka popołudniowa (3-4 godziny) do Warny dla chętnych

•

Dzień 10 – śniadanie, zakończenie obozu, wykwaterowanie. Wyjazd do Polski.

•

Dzień 11 - powrót do Polski w godzinach popołudniowych (17.08.2017).

Togoto Sp. z o.o.

NIP 886 299 49
71 Witosa 56 58306 Wałbrzych
www.togo.to
halo@togo.to

