
Komunikat wyjazdowy: Obóz wypoczynkowy Bułgaria samolot POB-W
Termin wyjazdu: 20.08 – 30.08.2018
Organizator: OK TOURS 

Przypominamy o zabraniu ze sobą wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę  .

Proszę zgłosić się do opiekuna ubranego w czerwoną koszulkę z logo – OK TOURS.   

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Wylot z Warszawy do Bułgarii w dniu 20.08.2018 liniami Bulgarian Air Charter
Zbiórka 20.08.2018 (poniedziałek) – 16:55
Warszawa Lotnisko Okęcie im. F. Chopina, miejsce: MEETING POINT (punkt oznaczony na mapie lotniska 
między strefami D i E)
Wylot WAW 18:55 / VAR 22:20

Powrót 30.08.2018 (czwartek) – o godzinie 18:25
VAR 17:30 / WAW 18:25

Kontakt:
Kierownik obozu: Daria Ziemek +35 989 572 19 44
Telefon alarmowy OK TOURS: 56 652 12 58

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. Po informacje
o ofercie należy dzwonić do biur ATAS na numery stacjonarne podane na stronie. 

Dodatkowe informacje:
Dopłaty:

 obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
 obowiązkowa opłata klimatyczno -administracyjna – 15 EUR

Dokumenty:
 uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
 wypełniona karta kwalifikacyjna

Co zabrać na obóz:
 limit bagażu 20 kg główny + 5 kg podręczny
 sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 € 

Inne informacje:
 UWAGA! Na dwa dni przed wylotem należy sprawdzić, czy nie ma zmian w rozkładzie lotów.
 pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną i opłatę klimatyczno-administracyjną opiekunowie zbierają już

pierwszego dnia, a kaucję oddają w ostatnim dniu po wykwaterowaniu
 w Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie (1 BGN = ok. 0,5 €) 
 dla chętnych możliwość wykupienie atrakcji fakultatywnych 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,
- dyskoteka w Złotych Piaskach: ok. 10 BGN.

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl
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