Złote Piaski

Obóz młodzieżowy: Złote Piaski, 30.06-10.07.2018
Rodzaj transportu: Autokar
MIEJSCE I GODZINA ZBIÓRKI 30.06.2018
http://togo.to/oferta/zlote-piaski-serdika/ (zakładka ważne info)
http://togo.to/oferta/zlote-piaski-zdravets/ (zakładka ważne info)
Kierownik Daria Chomicka +48 604 435 681
DOKUMENTY
Odpowiedzialność za posiadanie aktualnych dokumentów spoczywa na każdym uczestniku. 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.
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.
Hotel Serdika: pokoje 4 i 6 osobowe
Hotel Zdravets: pokoje 4 osobowe
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

Złote Piaski

UBEZPIECZNIE
Ubezpieczanie grupowe AXA
Koszty leczenia: 10 000 Euro
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków: 2 000 Euro
Bagaż Podróżny: 200 Euro
Odpowiedzialność Cywilna: 5 000 Euro
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)
OPIEKA
Jeden opiekun przypada na grupę maksymalnie 20 osób. Na basenach hotelowych czuwa lokalny
ratownik natomiast podczas kąpieli morskich na plażach publicznych – nasz ratownik WOPR.
Wyjścia na dyskoteki również odbywają się w asyście wychowawców.
POSIŁKI
ALL INCLUSIVE bez alkoholu
DODATKOWE PŁATNOŚCI
Pieniądze na wycieczki fakultatywne będą zbierane w hotelu na miejscu:
W hotelu będą również zbierane pieniądze na taksę klimatyczną: 10 Euro oraz kaucje zwrotną 10 Euro
PROGRAM OBOZU
•
•

•
•
•

Dzień 1 – wyjazd z Polski według rozpiski.
Dzień 2 – przyjazd do Bułgarii w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowanie, spotkanie
organizacyjne, obiad (All Inclusive) spacer po mieście, odpoczynek na plaży, kolacja (All
Inclusive)
Dzień 3-8 – śniadanie, realizacja programu, obiadokolacja, zajęcia integracyjno-rozrywkowe,
plażowanie, dyskoteki.
Dzień 9 – śniadanie, zakończenie obozu, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Polski.
Dzień 10 – przyjazd do Polski w godzinach porannych.

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

