CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski, Lublin, ul. Chopina 7/26, tel. +48 81 534 66 30, +48 81 534 66 40

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI - HOTEL ZDRAVETS - obóz
młodzieżowy
Kraj: Bułgaria, miejsce: Złote Piaski, wiek: 14 - 19 lat, transport: Autokar
Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy bułgarski kurort na wybrzeżu Morza Czarnego.
Zapraszamy do niego wszystkich tych, którzy tęsknią za słońcem, ciepłym morzem i cudownymi plażami. Świetna atmosfera wypoczynku,
atrakcje na plaży, wycieczki, spacery i zabawa w klubach, gwarantują udane wakacje. Sklepiki, kramy z typowo bułgarskimi wyrobami,
sympatyczni mieszkańcy oraz turyści z całej Europy tworzą niepowtarzalną atmosferę wakacyjnego wypoczynku.
Złote Piaski są jednym z najbardziej znanych i lubianych czarnomorskich kurortów Bułgarii. Tutejsza plaża ma ogromne zaplecze sportowe i
rozrywkowe, z których można korzystać za dodatkową dopłatą i jest wyróżniona prestiżową europejską nagrodą ekologiczną "Błękitna flaga".
SEL1/22

25.06.2022 - 06.07.2022

1909.00 2459.00 PLN

SEL2/22

30.06.2022 - 11.07.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL3/22

04.07.2022 - 15.07.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL4/22

09.07.2022 - 20.07.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL5/22

13.07.2022 - 24.07.2022

2199.00 2459.00 PLN

SEL6/22

18.07.2022 - 29.07.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL7/22

22.07.2022 - 02.08.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL8/22

27.07.2022 - 07.08.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL9/22

31.07.2022 - 11.08.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL10/22

05.08.2022 - 16.08.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL11/22

09.08.2022 - 20.08.2022

1959.00 2459.00 PLN

SEL12/22

14.08.2022 - 25.08.2022

1909.00 2459.00 PLN

SEL13/22

18.08.2022 - 29.08.2022

1909.00 2459.00 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie:
Hotel ZDRAVETS**** Położony jest w jednym z najbardziej znanych i lubianych czarnomorskich kurortów w Bułgarii - w centrum Złotych
Piasków, ok. 250 m od piaszczystej plaży i nadmorskiej promenady. Zakwaterowanie w pokojach 4, 5-osobowych lub w 6 osobowym
dwupoziomowym apartamencie z klimatyzacją. Każdy pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, suszarka do
włosów), TV-SAT, lodówką. Do dyspozycji uczestników: recepcja, hol, przy recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, windy, restauracja, lobby
bar, basen z parasolami i leżakami – bezpłatnie, bar przy basenie, mini market. W pobliżu hotelu znajduje się wiele sklepów, restauracji,
dyskotek.
Wyżywienie:
All Inclusive w formie bufetu (kuchnia bułgarska): śniadanie, obiad i kolacja. Przekąski po południu (spaghetti, pizza, kanapki, słodycze,
owoce), napoje podczas całego dnia w barze przy basenie (woda, napoje gazowane, soki).

PROGRAM IMPREZY
Dzień 1
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Węgry i Rumunię. W trakcie podróży dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we
własnym zakresie ok. 5-7 EUR). Nocny przejazd przez Rumunię.
Dzień 2
Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach porannych. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Spacer z wychowawcami po najbliższej
okolicy - zapoznanie się z kurortem. Obiad. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00. Spotkanie organizacyjne z kierownikiem, podział
młodzieży na grupy, przekazanie praktycznych informacji dotyczących wypoczynku - zapoznanie się z programem, ofertą wycieczek i
regulaminami (kąpieli, obozu). Kolacja, nocleg.
Dzień 3 – 10
W trakcie pobytu w programie:
- integracja uczestników
- plażowanie i kąpiele morskie
- rozgrywki rekreacyjno-sportowe m. in.: siatkówka plażowa, piłka nożna
- zabawy w basenie, m. in. water polo
- spacer po Złotych Piaskach - promenada, przystań jachtowa
- wyjścia do lokalnych dyskotek – płatne dodatkowo 10 BGN
- konkursy – najzabawniejsze zdjęcie z obozu, karaoke, wybory Miss i Mistera na wesoło
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- piesza wycieczka do Monastyru Aładża (dla chętnych). Legenda głosi, że w wykutych w skale monastyru tunelach i korytarzach ukryte są
wielkie skarby pilnowane przez zjawę mnicha
- możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych
Dzień 11
Śniadanie. Wykwaterowanie do godz. 10.00, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Możliwość spędzenia czasu przy basenie, dla
chętnych wyjście z wychowawcą na ostatnie zakupy, pożegnalny spacer po kurorcie. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i
pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
Dzień 12
Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo-wieczornych.

PROGRAM FAKULTATYWNY
Dla chętnych, realizowany przy min. 20 osobach:
DYSKOTEKA
Złote Piaski są jednym z najbardziej imprezowych kurortów w Europie. Wyjścia do najlepszych klubów m. in. PR Club, Malibu, Arogance.
Cena: ok. 10 lewa/os.
WARNA Z DELFINARIUM
Program wycieczki obejmuje m. in. pokazy popisów delfinów – jednych z najinteligentniejszych zwierząt świata, które spotkać można również
w północnych wodach Morza Czarnego. Zobaczymy również Katedralną Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, drugą co do wielkości świątynię w
całej Bułgarii i najbardziej charakterystyczny zabytek miasta. Następnie czas wolny na zakupy na kolorowym kiermaszu pod gołym niebem.
Cena: ok. 25 EUR/os. (ok. 50 lewa)
JEEP SAFARI
Podczas przejażdżki jeepami w okolice parku przyrodniczego gór Strandża zobaczymy piękną górską przyrodę. Odwiedzimy typową
bułgarską wioskę z wiejską zabudową. Na koniec wycieczki posilimy się tradycyjnym bułgarskim posiłkiem przy bułgarskiej muzyce. Cena:
ok. 30 EUR/os. (ok. 59 lewa)
JACHT PIKNIK
Super zabaw podczas kilkugodzinnego rejsu statkiem, podczas którego będziemy mogli podziwiać piękne widoki. Czeka nas m. in. łowienie
ryb, morskie i słoneczne kąpiele oraz obiad z napojami na jachcie. Cena: ok. 30 EUR/os. (ok. 59 lewa)
AQUAPOLIS
Wodne szaleństwo, super zabawa w Parku Wodnym. Wyjście po obiedzie powrót na kolację. Cena: ok. 19 EUR/os. (ok. 35 lewa)

ŚWIADCZENIA
Cena zawiera: 9 noclegów w hotelu Zdravets****, wyżywienie All Inclusive + suchy prowiant na drogę powrotną, transport autokarem LUX
(wc, video, klimatyzacja), opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, bułgarską opiekę medyczną, ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska
TU S.A. - KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 800 PLN (ubezpieczenie rozszerzone o choroby przewlekłe, nowotworowe i koszty
leczenia w skutek zachorowania na Sars-Cov1, Sars-Cov2 z ich mutacjami), realizację programu, składkę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os. oraz na Turystyczny Fundusz Pomocowy– 10 zł/os., podatek VAT.
Cena nie zawiera: wycieczek fakultatywnych, dopłat za wyjazd z poszczególnych miast, ciepłego posiłku podczas drogi - ok. 5-7 EUR,
obowiązkowej kaucji zwrotnej 20 EUR (na wypadek ewentualnych zniszczeń w hotelu), opłaty klimatyczno-administracyjnej - 20 EUR płatnej na miejscu, dopłaty dla osób powyżej 18 lat - 150 zł/os.

WYJAZD/POWRÓT
Autokar LUX (wc, video, klimatyzacja)
Na trasach dojazdowych połączenia antenowe realizowane są przy min. 6 osobach, różnymi środkami transportu: auto osobowe, mikrobus,
autokar turystyczny.
Przewoźnik i organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane warunkami drogowymi lub kolejkami na granicy, co
może się wiązać z oczekiwaniem na transport w miejscach przesiadkowych.
Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania dojazdów antenowych na terenie Polski z powodu małej frekwencji na 3 dni przed rozpoczęciem
Imprezy.
Istnieje możliwość zorganizowania transportu z innych miejscowości po uprzednim uzgodnieniu z Biurem.
Zbiórka uczestników na trasach antenowych na 15 min. przed odjazdem.
miejsce

adres

wyjazd

powrót

cena

BIELSKO BIAŁA

Stacja Paliw Tesco ul. Warszawska 185

05:00

00:00

50,00 zł.

KATOWICE

Stacja Paliw Orlen ul. Murckowska 22

06:00

00:00

0,00 zł.

KIELCE

Stacja Paliw Orlen ul. Łódzka 266

02:30

00:00

0,00 zł.
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miejsce

adres

wyjazd

powrót

cena

KRAKÓW

Stacja Paliw BP ul. Pasternik 66

04:30

00:00

0,00 zł.

LUBLIN

Mc Donald's ul. Puławska 40

00:05

00:00

100,00 zł.

ŁÓDŹ

Stacja Paliw BP ul. Kątna 1

00:05

00:00

100,00 zł.

RADOM

Mc Donald's ul. Czarnieckiego 73

01:30

00:00

80,00 zł.

RZESZÓW

Stacja Paliw ORLEN ul. Krakowska 291

02:30

00:00

120,00 zł.

WARSZAWA

Stacja Paliw Shell Al. Krakowska 15

00:00

00:00

100,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
Kadra: kierownik, wychowawcy, bułgarska opieka medyczna.
Ubezpieczenie: SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. - KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 800 PLN (ubezpieczenie rozszerzone o choroby
przewlekłe, nowotworowe i koszty leczenia w skutek zachorowania na Sars-Cov1, Sars-Cov2 z ich mutacjami).
Weź ze sobą:
- ważny paszport lub dowód osobisty,
- wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
- leki przyjmowane na stałe,
- jedzenie i napoje na drogę do Bułgarii,
- proponowane kieszonkowe ok. 150 EUR + dodatkowo na wybrane wycieczki fakultatywne,
- zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Dopłata dla osób powyżej 18 lat – 150 PLN/os.
Leczenie w przypadku zachorowania na COVID - 19
W przypadku zachorowania uczestnika na obozie leczenie odbywa się na koszt firmy ubezpieczeniowej.
Kwarantanna za granicą
W przypadku kwarantanny klient nie jest obciążony kosztami ewentualnej kwarantanny. Każdy hotel, z którym współpracuje nasze biuro jest
przygotowany na taką ewentualność i posiada przeznaczone do tego pokoje. Uczestnik zostaje pod opieką naszej kadry.
Kwarantanna w dniu wyjazdu
Klient otrzymuje gwarancję bezkosztowej zmiany terminu na najbliższy wolny termin wyjazdu w przypadku kwarantanny z powodu SarsCov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Kwarantanna musi być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez odpowiednią stację SanitarnoEpidemiologiczną.

DOPŁATY / PROMOCJE
1. Obowiązkowa dopłata dla osób powyżej 18 lat: 150.00 PLN
2. Rezygnuję z ubezpieczenia kosztów rezygnacji i akceptuję ryzyko: bez dopłaty
3. Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (dla chętnych) obejmuje nagłe zachorowanie na COVID-19 ale nie obejmuje chorób
przewlekłych i kwarantanny: 115.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
4. Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (dla chętnych) obejmuje nagłe zachorowanie na COVID-19 i kwarantannę ale nie obejmuje
chorób przewlekłych.: 135.00 PLN
UWAGA: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora.
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