
AGENDA WYJAZDU

IMPREZA - Bułgaria Złote Piaski
NR AUTOKARU -
MIEJSCE - Bułgaria
KOD - BULG 1/19
TERMIN - 06.07 - 17.07.2019 r.
Środek transportu - autokar
Kierownik - Jaworska Bendyk Karolina 
Koordynator transportu - Marzena Kroll - 604-506-846

Informacje dodatkowe
1-szy nocleg: brak kolacji

- 2-go dnia : śniadanie i  obiadokolacja, 
- 3 - go dnia śniadanie w formie suchego prowiantu, zakwaterowanie, obiad,  

kolacja,
- 4  - 9 dzień śniadania, obiady, kolacje
- 10-tego dnia śniadanie, pobyt w parku wodnym Aquapolis, obiad
- 11- przyjazd na Słowację, obiadokolacja
- 12 - tego śniadanie - przejazd do Polski
- posiłki na terenie Polski opłacane są przez uczestników

Proszę wziąć koniecznie : 
paszport lub dowód osobisty i legitymację szkolną 

- strój kąpielowy
- krem do opalania z filtrem
- obuwie plażowe i strój sportowy
- nakrycie głowy
- mile widziana karta EKUZ
Wydatki programowe (obligatoryjne) + taksy klimatyczne + przewodnicy opłacane 
indywidualnie przez uczestników obozu wynoszą około 75 euro. W dniu przyjazdu do 
hotelu pobierana będzie od uczestników kaucja zwrotna w wysokości 25 euro/os za 
ewentualne zniszczenia.

Nieobowiązkowe kieszonkowe wg własnego uznania ( sugestia min.50 euro)
Uczestnik powinien mieć bagaż, który nie przekracza 20 kg.

UWAGA: Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 minut przed 
planowaną godziną odjazdu. Jakiekolwiek zmiany miejsc wsiadania 
bez zgody organizatora są niedopuszczalne. 

www.kolonieiobozy.net



WYJAZD 06.07.2019 r.

Grupa z Olsztyna:
06:30 – zbiórka  na parkingu przy Teatrze Lalek ul. Głowackiego
07:00 – wyjazd autokaru

Grupa z Mławy:
08.30 – Zbiórka Mława Rynek
09.00 - Wyjazd autokaru.

Grupa z Warszawy:
11:00 zbiórka – wjazd na Wisłostradę pierwszy parking po prawej stronie 
11:15 – wyjazd autokaru

Grupa z Katowic:
16:15 zbiórka stacja CPN przy sklepie Formula 1
16:30 wyjazd autokaru

                                                                        Słowacja

                               Slovenská technická univerzita v Bratislave
                               Účelové zariadenie v Gabčíkove
                              Dunajská 1346
                              930 17 Gabčíkovo

Bułgaria
hotel Zdravets

Golden Sands, 9007 Golden Sands, Bułgaria
telefon 00359 52 498353

POWRÓT 17.07.2019 r.

Grupa z Katowic:
Powrót autokaru w miejsce zbiórki około godziny – 11.00

Grupa z Warszawy:
Powrót:  pierwsza stacja paliw po prawej stronie zjeżdżając z 8  na 7 , zaraz za Wisłostradą ok.
godz. 20:00.

Grupa z Mławy:

www.kolonieiobozy.net



Powrót autokaru w miejsce zbiórki około godziny – 22.00

Grupa z Olsztyna:
Powrót autokaru w miejsce zbiórki około godziny – 23.00

www.kolonieiobozy.net
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