BUŁGARIA
– ZŁOTE PIASKI
obóz wypoczynkowy – samolotem
wiek uczestników: 15–18, 16–18 lat
czas trwania: 11 lub 12 dni
transport: samolot
atrakcje: zabawy, dyskoteki,
plażowanie
Złote Piaski – bestsellerowy młodzieżowy kurort do którego od lat zjeżdżają tysiące
młodych ludzi. Wypoczywamy na szerokiej, piaszczystej plaży lub przy basenie, a wieczorem i w nocy szalejemy w niekiepskich barach i klubach! Nasza kadra oraz animatorzy
zapewnią Wam mega zabawę! Będzie się działo!

PROGRAM
1 DZIEŃ zbiórka w Warszawie na 2 godziny przed planowanym odlotem, na lotnisku
im. F. Chopina, miejsce: MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska między
strefami D i E). Obowiązkowy paszport lub dowód osobisty!
DZIEŃ 2–10^ lub 2–11#: W trakcie pobytu – odpoczywamy, zażywamy kąpieli morskich
i słonecznych, bawimy się, gramy, zero nudy. Nasza najlepsza kadra wypełni Wam czas
i zapewni atrakcje! W programie m.in. city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, wyjścia
„na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki (grupa nieletnia bawi się na dyskotekach
i wraca zawsze pod opieką wychowawców).
DZIEŃ 11^ lub 12#: zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** (16–18) www.tintyava.com położony jest w centrum Złotych
Piasków zaraz przy głównej ulicy, która słynie z licznych dyskotek i lokali rozrywkowych,
ponadto do plaży mamy zaledwie 3 minuty. Dodatkowo do naszej dyspozycji jest spory
basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Odpocząć i opalić się możemy również na
słonecznym tarasie czy w hotelowym ogrodzie. Jest to typowo młodzieżowy hotel,
który z pewnością spodoba się każdemu, kto lubi świetną atmosferę i super imprezy.
Nieopodal dziesiątki barów, klubów i restauracji, które nigdy nie śpią! Do naszej dyspozycji: restauracja, bar, winda, lobby, WiFi przy recepcji i przy basenie – free.
Pokoje: 3, 4-osobowe (2-osobowe z dostawką, w kilku pokojach łóżka piętrowe), z łazienkami, z klimatyzacją, balkonem, TV-SAT oraz chłodziarką.
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE – trzy posiłki w formie bufetu, napoje do posiłków bez
ograniczeń. Popołudniowe przekąski w barze przy basenie, napoje dostępne przez cały
dzień.
Hotel SHIPKA**** (15–18) www.shipkahotel.com.pl Wspaniale zlokalizowany w sercu
Złotych Piasków, kilka minut od plaży. To nasz najbardziej komfortowy hotel, w którym
zatrzymują się renomowane europejskie biura podróży. Bardzo popularny, znany ze
smacznej kuchni ma w swojej ofercie świetny basen oraz przyjemne pokoje. W pobliżu
znajdziemy wszystko czego dusza zapragnie – od najgłośniejszych dyskotek, pubów
i sklepów po klimatyczne knajpki. Do naszej dyspozycji: siłownia, strefa saun, basen
kryty, restauracja, winda, bar, lobby, sejf (za dodatkową opłatą), WiFi – free!
Pokoje: 3-osobowe (2-osobowe + dostawka) z łazienką, z klimatyzacją, TV-SAT. Mieszkamy w pokojach na parterze – każdy ma wyjście na murowany taras.
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE – trzy posiłki w formie bufetu, napoje do posiłków bez
ograniczeń. Popołudniowe przekąski w barze przy basenie, napoje dostępne przez cały
dzień.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
•
•
•
•
•
•
•
•

transport samolotem wraz z opłatami lotniskowymi i transferami do hoteli
#11 lub ^10 noclegów w hotelu, w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
wyżywienie ALL INCLUSIVE (3 posiłki dziennie i napoje do posiłków)
opieka wychowawców, ratownik, opieka lekarska na wezwanie
ubezpieczenie KL do 10 000 EUR/os., NNW do 2000 EUR/os. i bagaż do
200 EUR/os.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 15 PLN
CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety.

Impreza organizowana przez OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administarcyjna 15 EUR.

FAKULTATYWNIE płatne na miejscu
• Wycieczki: Kaliakra wycieczka i plażowanie w zatoczkach: ok. 17 EUR
• Quad safari lub jeep safari: ok. 30 EUR
• Rozrywka: dyskoteka w Złotych Piaskach: ok. 10 BGN, opaska koncertowa (w wybranych terminach): ok. 15-25 BGN, opaska HIP HOP (w ostatnim turnusie): ok. 50 BGN
Więcej informacji na www.atas.pl
DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych – 80 PLN/os.
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% od ceny całkowitej
• gwarancja stałej ceny: 40 PLN/os.

WAŻNE INFORMACJE
• Obowiązkowo ważny paszport lub dowód osobisty.
• Kaucja w wysokości 25 EUR obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają w ostatnim dniu po
wykwaterowaniu.
• Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 EUR.
• W Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie (1 BGN = ok. 0,5 EUR)
• Cena nie zawiera prowiantu w drodze do Bułgarii.

WAKACJE & KONCERTY
Tylko z nami! Na wybranych turnusach w Złotych Piaskach wystąpią gwiazdy z polskiej
sceny muzycznej. Będziecie mieli okazję spędzić z nimi czas podczas ekskluzywnego
spotkania dostępnego tylko dla obozowiczów. W tym sezonie jadą z nami Quebonafide
i PlanBe!

TRANSPORT
Samolot przelot pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki na 2 godziny
przed planowana godziną wylotu na lotnisku w Warszawie im. F. Chopina. Miejsce spotkania MEETING POINT (punkt oznaczony na planie lotniska między strefami D i E)

TURNUSY I CENY
POB-W-1
POB-W-2
POB-W-3
POB-W-4
POB-W-5
POB-W-6

28.06–09.07.2018#
09.07–19.07.2018^
19.07–30.07.2018#
30.07–09.08.2018^
09.08–20.08.2018#
20.08–30.08.2018^

TINTYAVA *** (16–18 lat)
2410 PLN
2610 PLN
2610 PLN
2610 PLN
2410 PLN
2310 PLN

SHIPKA **** (15–18 lat)
2610 PLN
2810 PLN
2810 PLN
2810 PLN
2610 PLN
2510 PLN

# 11 noclegów, ^ 10 noclegów

www.atas.pl
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