Biuro Turystyczne Czerwiński Travel S. C.
80-141 Gdańsk, ul. Biegańskiego 10 lok 11 tel. (58) 322 19 86 tel./fax (58) 322 19 90
e-mail: biuro@ctravel.pl, www.ctravel.pl

Informacja dotycząca wyjazdu i przyjazdu dzieci na obóz

Bułgaria 04/05.08-16/17.08.2015
Hotel MAK***+
Golden Sands
Bulgaria, Varna 9000
tel. 00359 / 52 382 600, 00359/ 52 382 704
Telefon alarmowy do organizatora zostanie podany na zbiórce.
Telefon do rezydenta na miejscu, p. Grzegorz Subocz +35 989 480 27 50
Telefon kontaktowy w trakcie przejazdu po Polsce 519 804 978
Wyjazd w dniu 04.08.2015 :

Gdańsk - Długie Ogrody 30, godzina 17:00.
Wyjazd w dniu 05.08.2015 :

Warszawa – ul. Niemcewicza 17 – godzina 01:00 ( w nocy 04/05.08.15)
Przewidywany przyjazd do Złotych Piasków ok. godziny 09:00 czasu bułgarskiego.
Zakwaterowanie w hotelu od godziny 14:00.
Wykwaterowanie z hotelu po śniadaniu w ostatnim dniu (15.08). Wyjazd z Bułgarii w
godzinach wieczornych. Przyjazd do Gdańska około godziny 06:00 w dniu 17.08.
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW: aktualny paszport – ważny minimum
6 miesięcy lub dowód osobisty, półkolista poduszka do spania w autokarze, letnia odzież
+ cieplejsza bluza, wiatrówka na czas podróży i na ew. wieczorne programy,
skompletowana bielizna, obuwie na zmianę, przybory toaletowe (2 ręczniki: zwykły i
plażowy), stroje kąpielowe, okulary przeciwsłoneczne, nakrycia głowy, kremy i olejki do
opalania z filtrem (zalecany faktor 16-20).
Prosimy rodziców o zabezpieczenie dzieci źle znoszących podróż autokarem w
odpowiednie środki oraz leki, które zażywają na stałe. (Całodobowa, bułgarska opieka
medyczna). A także w środki na poparzenia słoneczne.
Prosimy o zwrócenie uwagi dzieciom na właściwe poszanowanie mienia hotelowego i
autokaru,
za wyrządzone przez dziecko szkody – koszty ponoszą rodzice.
Informacje dodatkowe: kierunek telefoniczny z Polski do Bułgarii 00359, kierunek z
Bułgarii do Polski 0048.
Uczestników zabierających ze sobą telefony komórkowe – prosimy o sprawdzenie zasad
działania roamingu w poszczególnych sieciach komórkowych.
Z UWAGI NA DUŻY RUCH WAKACYJNY ORAZ ROBOTY DROGOWE MOGĄ WYSTĄPIĆ
OPÓŹNIENIA W PLANOWANYCH GODZINACH PRZYJAZDU AUTOKARU

