Złote Piaski
Obóz młodzieżowy: Bułgaria – Złote Piaski
Termin: 02.07.2018 - 12.07.2018 - Samolot
PLAN PODRÓŻY
Miejsce zbiórki: Wrocław, parking pod Wzgórzem Andersa wzdłuż ul. Ślężnej
Godzina zbiórki: 13:00
Nr do przedstawiciela +48 517 500 149
Nr do kierownika wypoczynku +48 604 435 681
Wylot z Katowic:
Nr lotu BUC1176
Godzina wylotu: 19:20
Przylot do Katowic:
Nr lotu BUC 4175
Godzina wylotu: 18:15
Lądowanie w Katowicach: 19:05
Dojazd do Wrocławia około 22:30 (parking pod Wzgórzem Andersa wzdłuż ul. Ślężnej)
DOKUMENTY PODRÓŻY
Odpowiedzialność za posiadanie aktualnych dokumentów spełniających wymagania linii lotniczych Bulgarian
Air Charter, urzędu imigracyjnego oraz innych instytucji rządowych we wszystkich miejscach docelowych
podróży spoczywa na każdym pasażerze.
AKCEPTOWANE DOKUMENTY
•

Ważny paszport

•

Ważny dowód tożsamości wydany przez władze państwa należącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG)

•

Dokument musi być tożsamy z tym, którego dane podadzą Państwo do odprawy.

ODPRAWA, PRZYJMOWANIE NA POKŁAD I USADOWIENIE
Biuro podróży TOGOTO odpowiedzialne jest za dokonanie odprawy wszystkich uczestników obozu. Bilety nie
będą wydawane uczestnikom.
BAGAŻ
Dopuszczalny ciężar bagażu wliczony w cenę (przypadający na 1 osobę): 20 kg – bagaż główny oraz 5 kg –
bagaż podręczny. Ciężar 1 walizki w przypadku bagażu łączonego np. dla 2 osób nie może przekraczać 30 kg.
Bagaż podręczny nie może zawierać ostrych przedmiotów (np. nożyczek), płynów powyżej 100 ml, innych
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu i podróżnych

ZACHOWANIE W SAMOLOCIE
Jeżeli według oceny przewoźnika pasażer swoim zachowaniem na pokładzie samolotu naraża na
niebezpieczeństwo statek powietrzny, osobę lub mienie znajdujące się na pokładzie, utrudnia załodze
wykonywanie obowiązków, nie stosuje się do poleceń załogi odnośnie ograniczeń i zakazów palenia,
spożywania alkoholu i środków odurzających na pokładzie lub zachowuje się w sposób, który może
spowodować lub powoduje niewygodę, szkodę lub uszkodzenie ciała pasażerów lub załogi, przewoźnik może
podjąć stosowne czynności, które uzna za konieczne, aby powstrzymać takie zachowanie, łącznie z
zastosowaniem środków przymusu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo usunięcia z pokładu statku
powietrznego i odmowy dalszego przewozu oraz pociągnięcia do odpowiedzialności pasażera, za czyny
popełnione na pokładzie.
PRZENOŚNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
Dozwolone jest korzystanie z niewielkich przenośnych urządzeń elektronicznych (o wadze do 1 kg) podczas
trwania lotu, pod warunkiem, że urządzenia te będą przełączone na ‘tryb samolot/offline’. Ze względów
bezpieczeństwa, większe urządzenia elektroniczne, np.: laptopy, muszą być wyłączone w czasie startu i
lądowania samolotu oraz na każdą prośbę Kapitana. Wszelkie urządzenia, które służą do przesyłania danych i
nie posiadają ‘trybu samolot/offline’ muszą być wyłączone podczas trwania lotu.
Korzystanie z aparatów słuchowych i rozruszników serca jest dozwolone w czasie trwania lotu.
Pozostałe szczegółowe informacje są dostępne na stronie przewoźnika:
www.bgaircharter.com/en/useful-information/

Złote Piaski (na miejscu)
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. Rodzaje pokoi:
Hotel Serdika: 4 i 6 osobowe
Klimatyzacja w cenie. 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.
DYSKOTEKI
Wyjścia na dyskoteki są przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
Wyjścia na dyskoteki odbywają się w asyście wychowawców. Uczestników obowiązują zbiórki kontrolne.
Pojedyncze wejście na dyskotekę kosztuje około 10 BGN.
KARTA KWALFIKACYJNA (w załączniku)
Dany dokument proszę wydrukować oraz wypełnić. 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
OPIEKA ZDROWOTNA
W każdym hotelu lub jego bezpośrednim pobliżu znajduje się punkt pierwszej pomocy, jeśli Uczestnik wymaga
specjalistycznej opieki jest kierowany do prywatnej kliniki.
Ubezpieczenie pozwala na leczenie w prywatnych klinikach gdzie standardy nie odbiegają od europejskich.
Większość zabiegów/wizyt odbywa się bez kosztowo natomiast może się zdarzyć, że płatność będzie pobrana
z góry i zwrócona przez AXA po powrocie. Takie przypadki konsultujemy z Rodzicami indywidualnie.
KARTA EKUZ
W celu usprawnienia formalności związanych z leczeniem poza granicami, zalecamy dodatkowo zabranie
karty EKUZ – EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
(szczegóły na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne)
TAKSA KLIMATYCZNA, KAUCJA
W hotelu będą zbierane pieniądze na taksę klimatyczną: 10 Euro/os oraz kaucje zwrotną 10 Euro.
PROGRAM OBOZU
• Dzień 1 – wylot z Polski w godzinach wieczornych, zakwaterowanie.
• Dzień 2 – spotkanie organizacyjne, spacer po mieście, odpoczynek na plaży, posiłki all inclusive.
• Dzień 3 - 10 – realizacja programu, zajęcia integracyjno-rozrywkowe, plażowanie. posiłki all inclusive.
• Dzień 6 – Nessebar + Słoneczny Brzeg (wycieczka dla chętnych) - 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. Proponujemy również spędzenie
popołudnia na plażach Słonecznego Brzegu a po zachodzie słońca spacer po Nessebarze, który staje się
naprawdę magiczny!
• Dzień 8 – Aquapolis - wizyta w największym Aquaparku we wschodniej Europie (dla chętnych).
• Dzień 10 – śniadanie, zakończenie obozu, wykwaterowanie, obiad, powrót do Polski w godzinach
wieczornych.
Już nie możemy doczekać się wspólnego wyjazdu!
Togoto Sp. z o.o.
NIP 886 299 49 71
ul. Witosa 56 58-306 Wałbrzych
www.togo.to

