OBÓZ MŁODZIEŻOWY

BUŁGARIA - Złote Piaski

TERMIN
15.07 - 26.07.2021

CENA
1.995 PLN

CENA ZAWIERA
przejazd i obsługę komfortowym autokarem
turystycznym z WC, video, barem, klimatyzacją - 2 kierowców; 9 noclegów (7 w hotelu ***
w Złotych Piaskach oraz 2 noclegi tranzytowe)
- pokoje 3-5 os. z łazienkami; all inclusive
w trakcie pobytu w Bułgarii oraz suchy prowiant na śniadania i kolacje w trakcie podróży
- zgodnie z programem; wypoczynek i realizację programu; opiekę pilota – kierownika
grupy; opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (nauczyciele) zatwierdzonej przez
Kuratorium Oświaty; ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków ( sumy gwarancyjne: KL - 10.000 €,
NNW - 10.000 zł), turystyczny fundusz gwarancyjny.

DODATKOWO PŁATNE
5 obiady w trakcie podróży - 10 € + 120 zł
test antygenowy na covid-19 dla osób niezaszczepionych – 110 zł/os.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
NESEBYR I SŁONECZNY BRZEG - 25 €
BAŁCZIK I PRZYLĄDEK NOS KALIAKRA - 15 €
PARK WODNY AQUAPOLIS - 20 €
DELFINARIUM - 20 €
WIECZÓR BUŁGARSKI - 20 €
wycieczki fakultatywne realizowane są przy
minimum 20 chętnych

DODATKOWE INFORMACJE
uczestnicy muszą posiadać paszport ważny
minimum 6 miesięcy, legitymację szkolną,
prowiant na pierwszy dzień wycieczki oraz
kieszonkowe na własne wydatki (według
uznania rodziców). Dodatkowo sugerujemy
posiadanie karty EKUZ.

1 DZIEŃ
04:30 rano wyjazd z Redy (parking przed Szkołą Podstawową nr 3 – Reda, ul. Brzozowa 30)
05:30 rano wyjazd z Kolbud (przystanek przed szkołą - Kolbudy, ul. Wybickiego 33)
Przejazd przez Polskę. Około 16:00 przyjazd do Rzeszowa. Testy antygenowe dla osób niezaszczepionych na covid-19
w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie (koszt 110 zł/os.). Około 17:00 zakwaterowanie w Hotelu Iskra ** w Rzeszowie (pokoje
2-, 3-, 4- osobowe z łazienkami). Obiadokolacja w restauracji hotelowej (dodatkowo płatna). Wieczorem czas do dyspozycji
grupy w centrum Rzeszowa. Nocleg.
2 DZIEŃ
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, a następnie ZWIEDZANIE RZESZOWA. Po obiedzie (dodatkowo płatnym) wyjazd
w dalszą drogę do Bułgarii. Przejazd przez Słowację i Węgry. Kolacja w formie suchego prowiantu. Nocny przejazd przez
Rumunię i Bułgarię.
3 DZIEŃ
Śniadanie w formie suchego prowiantu. Około 14:00 przyjazd do Złotych Piasków.
Zakwaterowanie w hotelu Preslav *** www.hotelpreslav.eu (pokoje 3-, 4- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym).
W trakcie pobytu w Złotych Piaskach all inclusive !!!
3-10 DZIEŃ
POBYT W BUŁGARII I REALIZACJA PROGRAMU
✓
wycieczka autokarowa do WARNY - letniej stolicy Bułgarii. Spacer po Starym Mieście, zwiedzanie Katedralnej Cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy zdobionej wspaniałymi freskami, wizyta pod Mauzoleum króla Polski Władysława III Warneńczyka;
✓
wycieczki piesze ze zwiedzaniem najbliższej okolicy;
✓
wypoczynek na plaży, kąpiele w morzu;
✓
zajęcia sportowe i rekreacyjne (m.in. piłka plażowa, gry, konkursy);
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
✓
całodzienny wycieczka autokarowa do NESEBYR (miasteczko położone na malowniczym półwyspie połączone
z lądem jedynie wąskim przesmykiem, starówka wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Tutaj
możemy podziwiać pozostałości po kulturze starożytnych Rzymian i Greków oraz liczne cerkwie, drewniane domki
w typowym stylu bułgarskim) oraz SŁONECZNEGO BRZEGU (obok Złotych Piasków najpopularniejszy kurort na Riwierze Bułgarskiej - spacer malowniczą promenadą, plażowanie);
✓

wycieczka autokarowa do BAŁCZIKU (jedno z najpiękniejszych miejsc w tej części Europy, głównym punktem programu jest ogród botaniczny oraz kompleks pałacowy - rezydencja królowej rumuńskiej Marii. Brukowane uliczki,
bielone budynki, niepowtarzalna zieleń, bliskość morza nadają miastu niepowtarzalnego uroku). Przejazd na PRZYLĄDEK NOS KALIAKRA - wąski ok. 3 kilometrowy cypel z przepięknym widokiem na wybrzeże Morza Czarnego. Przy
odrobinie szczęścia można zobaczyć skaczące w morzu delfiny;

✓

całodzienny pobyt w miasteczku wodnym AQUAPOLIS (kompleks basenów, mnóstwo zjeżdżalni i innych wodnych
atrakcji, aerobik w wodzie, animacje, spektakle itp. Na słynnej zjeżdżalni Kamikadze, startując z poziomu
20 metrów nad ziemią, można rozwinąć prędkość do 60 km/h);

✓

wizyta w DELFINARIUM - udział w pokazach akrobatycznych delfinów;

✓

WIECZÓR BUŁGARSKI - kolacja z lokalnymi przysmakami oraz przedstawienie folklorystyczne (prezentacja muzyki,
strojów ludowych, tańców, itp.).

10 DZIEŃ
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wypoczynek na plaży, obiad (dodatkowo płatny), ostatnie zakupy. Po południ wyjazd w drogę powrotną do Polski. Kolacja w formie suchego prowiantu. Przejazd nocny przez Bułgarię i Rumunię.
11 DZIEŃ
Śniadanie w formie suchego prowiantu. Całodzienny przejazd przez Rumunię, Węgry i Słowację. Po południu przyjazd do
Polski. Obiadokolacja w restauracji (dodatkowo płatna). Nocleg w hotelu lub pensjonacie.
12 DZIEŃ
Po śniadaniu wyjazd w dalszą drogę, całodzienny przejazd przez Polskę. Około 14:00 obiad w restauracji (dodatkowo
płatny). Przyjazd do Kolbud i Redy w godzinach wieczornych (ok. 21:00).

