
Komunikat wyjazdowy: Obóz wypoczynkowy w Bułgarii POB
Termin wyjazdu: 22.08/ 23.08  – 01.09.2018
Organizator: OK TOURS 

Przypominamy o zabraniu ze sobą wypełnionej karty kwalifikacyjnej na zbiórkę  .

Proszę zgłosić się do autokaru oznaczonego tabliczką organizatora –  OK TOURS

Transport:
Komunikat wyjazdowy – Częstochowa
Zbiórka 23.08.2018 (środa) – 02:15
McDonald's, DK1 kier. Katowice, od. Al. Wojska Polskiego
Odjazd 02:30

Powrót 01.09.2018 (sobota) – ok. godziny 02:00
McDonald's, DK1 kier. Warszawa, od. Drogowców

Komunikat wyjazdowy – Katowice
Zbiórka 23.08.2018 (środa) – 03:45
Dworzec Autobusowy st. 1-3, ul. P. Skargi
Odjazd 04:00

Powrót 01.09.2018 (sobota) – ok. godziny 00:30

Komunikat wyjazdowy – Łódź
Zbiórka 22.08.2018 (środa) – 23:40
Nowa stacja BP przy A1, Rondo na ul. Józefiaka przy ul. Kątnej
Odjazd 23:55

Powrót 01.09.2018 (sobota) – ok. godziny 04:30

Komunikat wyjazdowy – Olsztyn
Zbiórka 22.08.2018 (środa) – 15:45
Parking na Circle k przy Dworcu PKP/ PKS
Odjazd 16:00

Powrót 01.09.2018 (sobota) – ok. godziny 10:30

Kontakt:
Kierownik obozu: Daria Ziemek nr tel.: +35 989 572 19 44 
Telefon alarmowy Ok-Tours: 56/ 652 12 58 

ATAS sp. z o.o.

www.atas.pl



Telefon alarmowy czynny jest w czasie trwania kolonii i obozów młodzieżowych poza godzinami pracy biura. 
Prosimy korzystać z tego numeru w sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz podczas transportu kolonii.
Telefon interwencyjny nie służy bieżącej obsłudze klienta. 

Dodatkowe informacje:
Dopłaty:

 kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR/os (na ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników, 
zbierana pierwszego dnia przez opiekuna, a zwracana w ostatnim dniu po wykwaterowaniu)

 obowiązkowa opłata za opaskę HIP HOP - uprawnia do wstępu na koncerty i spotkania z gwiazdami 50
BGN (lewa), płatne na miejscu. 

 obowiązkowa opłata klimatyczno - administracyjna 15 EUR

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

 uczestnik powinien posiadać ważną legitymacje szkolną

Co zabrać na obóz:
 ręczniki, nakrycie głowy, środek na komary, krem z filtrem, strój kąpielowy,, okularki do pływania, 

klapki na basen/plażę, przybory toaletowe/ kosmetyki, wygodne obuwie,  kurtka przeciwdeszczowa, 
strój sportowy (koszulka + spodenki)

 sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 EUR

 lekarstwa, jeśli uczestnik przyjmuje leki na stałe

Inne informacje:
 W Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie (1 BGN = ok. 0,5 €) 

 prosimy o zabranie suchego prowiantu na drogę do Bułgarii

 dla chętnych możliwość wykupienie atrakcji fakultatywnych na miejscu:

- wycieczka do Kaliakra zwiedzanie i plażowanie w zatoczkach – ok. 17 EUR, 

- wycieczka do Varna Tour - spacer i zakupy – ok. 10 EUR,

- Quad safari lub jeep safari – ok. 30 EUR

- dyskoteka w Złotych Piaskach – ok. 10 BGN/os. wejście
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