BUŁGARIA
– ZŁOTE PIASKI
obóz wypoczynkowy
wiek uczestników: 16–18 lat
czas trwania: 13 dni
transport: autokar
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 Wyjazd z poszczególnych miast w godzinach popołudniowych, wieczornych
i nocnych, zgodnie z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ Wyjazd rano ok. godz. 7:00 z kraju po rozdzieleniu kierunków: Hiszpania, Bułgaria i Grecja w bazie przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię
lub Rumunię.
3 DZIEŃ Przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, powitalny spacer po
Złotych Piaskach, pierwszy posiłek – lunch, zakwaterowanie od godz. 14:00.
4–10 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczynek, plażowanie, kąpiele morskie i słoneczne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, zabawy
• wyjścia „na miasto”, shopping, wycieczki i dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach
i wraca pod opieką wychowawców).
11 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd do Parku Wodnego w Nessebarze
lub Słonecznym Brzegu, zwiedzanie Nessebaru – antycznego miasta wpisanego na
listę UNESCO, pożegnalna kolacja. Wyjazd w drogę powrotną przejazd przez Serbię lub
Rumunię.
12 DZIEŃ Przejazd przez Węgry i Słowację. W późnych godzinach nocnych przyjazd do
Polski.
13 DZIEŃ Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
W turnusie 22.08 – 01.09.2018:
1–9 DZIEŃ Bez zmian
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną.
11 DZIEŃ (sobota 1.09.18) Przyjazd do Polskiwg rozkładu jazdy.

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. Hotel jest typowo młodzieżowy, 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: basen
z bezpłatnymi leżakami i parasolami, słoneczny taras, hotelowy ogród, restauracja, bar,
winda, 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.

DODATKOWE OPŁATY
• dopłata do transportu w zależności od miasta wyjazdowego
• obowiązkowa opłata za wstęp do Parku Wodnego ostatniego dnia pobytu – 130 PLN
lub 30 EUR
• 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
• Varna Tour – spacer i zakupy: ok. 10 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
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• 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

TRANSPORT
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min.
przed planowana godziną odjazdu (szczegółowy rozkład na www.atas.pl
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY
Bydgoszcz

Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58

19:00 09:30 150 PLN

Katowice

Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi

04:00* 00:30 50 PLN

Dw. Autobusowy Czyżyny

03:30* 01:30 70 PLN

Kraków
Łódź

Nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefiaka przy ul. Kątnej 23:55 04:30 100 PLN

Opole

Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4

02:00* 02:30 100 PLN

Poznań

Nowy Dw. PKS st.13–19, ul. Matyi 2

20:00 08:30 150 PLN

Warszawa

Dw. Zach. PKS st. 10–11, Al. Jerozolimskie 144

21:30 07:00 150 PLN

Wrocław

Dw. Autobusowy, ul. Sucha 1

23:55 04:30 150 PLN

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

• transport autokarem LUX (AC, WC, DVD)
• 8 lub 7# noclegów w hotelu, w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie ALL INCLUSIVE (3 posiłki dziennie i napoje do posiłków oraz suchy prowiant na drogę powrotną)
• wycieczkę do Nessebaru (prócz ostatni turnus)
• opieka wychowawców, ratownika, 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 10 PLN
• CD ze zdjęciami z turnusu i pamiątkowe gadżety

Gdańsk

Dw. PKS, st. 10, ul. 3 Maja 12

16:00 12:30 200 PLN

Szczecin

Parking przy Trasie Zamkowej, Pl. Żołnierza Polskiego 6

16:00 12:30 200 PLN

* wyjazd następnego dnia

TURNUSY I CENY
POB-1
POB-2
POB-3
POB-4
POB-5
POB-6
POB-7
POB-8

28.06–10.07.2018
06.07–18.07.2018
14.07–26.07.2018
22.07–03.08.2018
30.07–11.08.2018
07.08–19.08.2018
15.08–26.08.2018#
22.08–01.09.2018#*

1805 PLN
1905 PLN
1905 PLN
1905 PLN
1805 PLN
1705 PLN
1605 PLN
1405 PLN

# 7 noclegów, * więcej informacji na stronie www.atas.pl
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