
Komunikat wyjazdowy: Obóz wypoczynkowy do Bułgarii POB-JBZ
Termin wyjazdu: 14.08 – 25.08/26.08.2018
Organizator: BT JAWORZYNA TOUR

Przypominamy o zabraniu ze sobą wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę  .

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Kraków
Zbiórka 14.08.2018 (wtorek) – 07:00
Parking przy P.H. Zakopianka, pod zadaszeniem w kształcie fali, ul. Zakopiańska 62
Odjazd: 07:15

Powrót 25.08.2018 (sobota)  - ok. godziny 21:30 – 22:00

Komunikat wyjazdowy – Łódź
Zbiórka 14.08.2018 (wtorek) – 04:15
Centrum Handlowe Tulipan, parking przy stacji benzynowej Circle K, Al. Piłsudskiego 94
Odjazd: 04:30

Powrót 25.08.2018 (sobota)  - ok. godziny 23:00 – 24:00

Komunikat wyjazdowy – Warszawa 
Zbiórka 14.08.2018 (wtorek) – 02:30
Plac Bankowy przy pomniku Słowackiego
Odjazd: 02:45

Powrót 26.08.2018 (niedziela)  - ok. godziny 01:00 – 02:00

Komunikat wyjazdowy – Wrocław
Zbiórka 14.08.2018 (wtorek) – 05:15
Parking przy Wzgórzu Andersa (wjazd na parking od ul. Ślężnej, róg z ul. Kamienną, vis a vis Uniwersytetu 
Ekonomicznego)
Odjazd: 05:30

Powrót 25.08.2018 (sobota)  - ok. godziny 22:30 – 23:00

Kontakt:
Rezydent obozu: 503 667 179
Telefon alarmowy: Jaworzyna Tour Kraków 512 462 462, Jaworzyna Tour Warszawa: 501 480 756

Nasi pracownicy służą pomocą w sytuacjach awaryjnych związanych z wyjazdami naszych klientów na obozy
wakacyjne. Osoba obsługująca telefon nie udziela informacji o ofercie oraz realizacji programu. 

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



Dodatkowe informacje:

Dopłaty:

 obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 15 EUR/os.

Dokumenty:

 konieczne posiadanie ważnego (min. 3 miesiące od daty powrotu) paszportu lub dowodu osobistego

Co zabrać na obóz:

 prosimy o zabranie suchego prowiantu na przejazd – pierwszym posiłkiem jest kolacja następnego 
dnia

 nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, kremu z filtrem, ręcznika na plażę, stroju i obuwia 
plażowego, środków łagodzących skutki oparzenia- np. panthenol

 proponowane kieszonkowe 90 – 100 EUR

Inne informacje:

 w Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie (1 BGN = ok. 0,5 €) 

 leki: W przypadku, gdy dziecko przyjmuje leki, prosimy o zdeponowanie ich na zbiórce kadrze 
pedagogicznej lub konwojentowi wraz ze stosownym upoważnieniem i instrukcją do podawania 
leków

 prosimy nie wyposażać dzieci w wartościowe ubrania lub sprzęt. Niedotrzymanie powyższych 
warunków może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami dla uczestnika w przypadku utraty, 
zniszczenia oraz zgubienia rzeczy wartościowych lub pieniędzy. W celu zdeponowania pieniędzy dzieci
u kadry pedagogicznej (wychowawców lub konwojentów) na zbiórce - prosimy o przygotowanie 
niezaklejonych kopert opisanych nazwiskiem, z podaną kwotą.

 dla chętnych możliwość wykupienie atrakcji fakultatywnych na miejscu, realizowanych przy min. 15 
osobach: 

- NESSEBER Z OBIADEM - 27 EUR: historyczna część miasta została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Wąskie uliczki miasta, pozostałości po murach obronnych z IV i V wieku, drewniane 
domki stanowią największą atrakcję turystyczną półwyspu

- NESSEBER Z AQUAPARKIEM - 35 EUR: zwiedzanie miasta oraz pobyt w Aquaparku

- BAŁCZYK I PÓŁWYSEP KALIAKRA - 20 EUR: z obiadem ok. 28 EUR – Bałczyk to malownicza nadmorska 
miejscowość, nazywana „białym miastem” ze względu na kolor kamienia z którego budowano domy. 
Największą atrakcją jest ogród botaniczny z dawną letnią rezydencją rumuńskiej królowej Marii. Kaliakra to 
skalisty półwysep wychodzący daleko w morze, malowniczy rezerwat przyrody i dawna twierdza

- AQUAPOLIS - 18 EUR: park wodny wybudowany na wzór śródziemnomorskiego, mauretańskiego stylu z 
licznymi zjeżdżalniami i basenami

- WARNA Z DELFINARIUM - 26 EUR (do 18 lat), - 29 EUR (powyżej 18 lat): trzecie co do wielkości miasto 
Bułgarii z rzymskimi ruinami, bizantyjskimi fortyfikacjami oraz zabytkami architektury tureckiej Wizyta w 
Delfinarium połączona z akrobatycznym pokazem delfinów. 

- WARNA SHOPPING - 12 EUR: zwiedzanie Warny i zakupy w jednej z galerii w Warnie

- PAINTBALL –  ok. 20 EUR

- QUAD SAFARI – ok. 29 EUR

- GOKARTY – ok. 21 EUR

- JEEP SAFARI (z obiadem) –  ok. 24 EUR
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