Złote Piaski
Bułgaria, kraj leżący w samym sercu Półwyspu Bałkańskiego zachwyca przepięknymi
plażami i morzem. Przyroda oraz zabytki kultury bizantyjskiej i śródziemnomorskiej
zapewniają odwiedzającym urozmaicony wypoczynek. Do atutów tego kierunku
niewątpliwie należy zaliczyć niższe ceny w lokalnych sklepach.
Złote Piaski to perła Bułgarskiej Riwiery. Ciepłe morze, piaszczysta plaża, liczne dyskoteki,
sklepiki z pamiątkami, restauracje z kuchnią regionalną urozmaicają pobyt w tym miejscu. A grupy
młodzieży z całej Europy sprawią, że poczujesz się tu jak ryba w wodzie!

Aktualna cena znajduje się na www.togo.to
Cena zawiera:


Transport samolotem na trasie Katowice lub Warszawa – Warna – Katowice lub Warszawa,
transfery z/na lotnisko w Bułgarii



zakwaterowanie w hotelu Tintyava (10 noclegów) 



wyżywienie All Inclusive podczas pobytu w Bułgarii 



opiekę kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie 



ubezpieczenie KL i NNW 



imprezy, dodatkowe atrakcje, konkursy, nagrody od sponsorów 







Cena nie zawiera (płatne obowiązkowo):







wycieczka Nessebar + Sozopol (30 euro w autokarze) 



lokalnej opłaty hotelowej (10 euro/pobyt) - taksa klimatyczna 



kaucji zwrotnej za pokój (10euro/os) 

Płatne opcjonalnie (na życzenie klienta):


ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej (zwrot kosztów na wypadek rezygnacji
uczestnika z imprezy z przyczyn określinych w Ogólnych Waruknach Ubezpieczenia, patrz 
"do pobrania") (70 zł, Signal Iduna) 



gwarancja zmiany rezerwacji (40 zł) 



wstępów na dyskotekę (25 euro, 7 wejść) 








wycieczek fakultatywnych 
transfer z/na lotnisko z Wrocławia 

Hotel Tintyava - klimatyczny hotel położony w rozrywkowym centrum Złotych Piasków, 200
m od plaży. Zakwaterowanie w pokojach 3 - 4 osobowych z łazienkami, klimatyzacją w cenie,
balkonami, TV-SAT i chłodziarką. Do dyspozycji młodzieży: basen, restauracja, lobby, ogród,
recepcja czynna całą dobę. Tintyava to hotel dla młodzieży, która lubi korzystać z uroków życia
nocnego. Doskonała lokalizacja w pobliży najlepszych klubów powoduje, że przez 24h czujesz
imprezowy, wakacyjny klimat!
Kadra togo.to dołoży wszelkich starań, żebyście się ani przez chwilę nie nudzili. Naszym
podstawowym celem jest integracja i świetna zabawa! Na naszych obozach czeka Was
masa dodatkowych atrakcji, które na długo zapiszą się w Waszej pamięci. Co Was czeka?








imprezy w klubie Arrogance 



plażowanie 



zawody w siatkówce plażowej 



festiwal kolorów Holi 



ślizgawka wodna 



wycieczka do Budapesztu, Nessebaru, Sozopola 

Nessebar + Sozopol (wycieczka obowiązkowa) - Nessebar to starożytne miasto nie bez
powodu wpisane ne listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świetnie zachowana architektura i
niepowtarzalny klimat sprawiają, że nie można tam nie pojechać będąc w Bułgarii. Położony
nieopodal Sozopol inspirował Bułgarską bohemę, stare miasto jest niemal równie piękne jak
Nessebar a tamtejsze plaże pozwalają wypocząć od zgiełku życia nocnego.
cena: 30 EUR (w autokarze)
Warna (wycieczka półdniowa) - Park Primorski, Port Warneński, czy Katedralną Cerkiew
Zaśnięcia Bogurodzicy to tylko niektóre atrakcje. Gwoździem programu jest niewątpliwie pokaz
delfinów w miejscowym delfinarium, gdzie też wejdziemy.
cena: 25 EUR (w autokarze)
Aquapolis (wycieczka całodniowa) - wizyta w największym Aquaparku we wschodniej Europie. To
tutaj czeka na Was wodna zabawa wśród takich atrakcji jak m.in. Niagara, Kamikaze czy Crazy
River.
cena: 18 EUR (w autokarze)
Transport: samolot

Warunki uczestnictwa:










wypełnienie formularza rezerwacyjnego, 



dokonanie wpłaty zaliczki (400 zł) w ciągu 48 godzin od momentu wysłania
formularza rezerwacyjnego,



dokonanie wpłaty pozostałej kwoty najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem obozu. Jeśli
rezerwacja jest dokonywana później niż 21 dni przed rozpoczęciem obozu, należy wpłacić
całą kwotę w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji, 



wypełnienie oraz dostarczenie karty kwalifikacyjnej. Dokument należy wysłać pocztą
tradycyjną lub elektroniczną (skan/zdjęcie) na adres halo@togo.to lub przekazać
pilotowi w autokarze, 



posiadanie na wyjeździe ważnego dowodu osobistego lub paszportu, 



stawienie się na miejscu zbiórki w wyznaczonym terminie. 

Informacje dodatkowe: sugerowane kieszonkowe 200 leva + pieniądze na realizację programu

Informacje dodatkowe:
Sugerowane kieszonkowe 200 leva + pieniądze na realizację programu (Nessebar, Wieczór
bułgarski, Warna, karnet na dyskoteki)
W dyskotekach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które:





najpóźniej w dniu wyjazdu ukończyły 16-ty rok życia, 



posiadają dokument potwierdzający tożsamość (dowód tymczasowy lub paszport), 



rodzic/opiekun wyraził
rezerwacyjnym. 

zgodę

odhaczając

stosowny

podpunkt

w

formularzu

Przykładowy program obozu:


Dzień 1 – Wylot z Katowic lub Warszawy w godzinach przedpołudniowych, obiad,
zakwaterowanie, nocleg. 



Dzień 2-9 – śniadanie, realizacja programu, obiadokolacja, zajęcia integracyjnorozrywkowe, plażowanie, dyskoteki.









Dzień 10 – Śniadanie, wykwaterowanie, wylot do Polski

Szczegółowe informacje związane m.in. z godziną zbiórki w poszczególnych miastach zostaną
wysłane na podane adresy mailowe około dwóch tygodni przed wyjazdem, oraz umieszczone
w zakładce /transport.

Aktualna cena oraz terminy wyjazdów znajdują się na naszej stronie internetowe – www.togo.to

t 48 668 432 203
e halo@togo.to
www.togo.to

