BIURO TURYSTYKI JAWORZYNA Tour

www.jaworzyna.com.pl

12 656 27 55 lub 512-462-462
32 257 06 66 lub 510-130-596
22 652 12 33 lub 501-480-756
71 780 49 55 lub 501-733-244
42 648 34 83 lub 501-480-756

Kraków, Rynek Podgórski 7,
Katowice, ul. Żwirki i Wigury 2/1,
Warszawa, ul. Przechodnia2,
Wrocław, ul. Pomorska 51-53 lok 7,
Łódź ul. Gdańska 90,

INFORMACJE WYJAZDOWE
Nazwa imprezy

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI - HOTEL ZDRAVETS

Termin imprezy

05.08 – 16.08.2018

Data wyjazdu

5.08.2018

Miejsca i godziny
zbiórek wyjazdowych

KRAKÓW

KATOWICE

WROCŁAW

WARSZAWA

ŁÓDŹ

Parking przy
P.H. Zakopianka,
pod zadaszeniem
w kształcie fali
ul. Zakopiańska 62,
godz. 07:00

ul. Lotnisko 81,
parking za salonem
MMCars
godz. 08:30

Parking przy Wzgórzu
Andersa, (wjazd na
parking od ul. Ślężnej,
róg z ul. Kamienną,
vis a vis Uniwersytetu
Ekonomicznego)
godz.06:00

Plac Bankowy przy
pomniku
Słowackiego,
godz.02:30

Centrum Handlowe
Tulipan, parking
przy stacji
benzynowej
Circle K,
al. Piłsudskiego 94,
godz. 04:15

Data powrotu

16.08.2018/17.08.218
KRAKÓW

Miejsca i orientacyjne
godziny powrotów

KATOWICE

ul. Lotnisko 81,
Parking przy
parking za salonem
P.H. Zakopianka,
MMCars
pod zadaszeniem
ok. godz.
w kształcie fali
19:30-20:00
ul. Zakopiańska 62,
ok. godz.21:30-22:00

WROCŁAW

WARSZAWA

ŁÓDŹ

Parking przy Wzgórzu
Andersa, (wjazd na
parking od ul. Ślężnej,
róg z ul. Kamienną,
vis a vis Uniwersytetu
Ekonomicznego)
ok. godz. 22:30-23:00

Plac Bankowy przy
pomniku
Słowackiego,
ok godz.
01:00-02:00
dnia 17.08.2018

Centrum Handlowe
Tulipan, parking
przy stacji
benzynowej
Circle K,
al. Piłsudskiego 94,
ok. godz.
23:00-24:00

Adres ośrodka

HOTEL ZDRAVETS **** Złote Piaski, 9007 Złote Piaski
Telefon do recepcji hotelu: +35952498360. Prosimy umawiać się z uczestnikami na telefon.

Kontakt z Kadrą

Telefon komórkowy do rezydenta B.T. Jaworzyna Tour 503 667 179

Kontakt z Biurem

Telefony alarmowe:
Kraków:512 462 462, Katowice:510 130 596,
Uwaga: W sprawach bardzo ważnych telefon do Dyrektora B. T. Jaworzyna Tour: 501 73 00 23
Ewentualne sugestie można zgłaszać również na adres opinie@jaworzyna.com.pl

Ważne informacje

Konieczne posiadanie ważnego (min. 3 miesiące od daty powrotu) paszportu lub dowodu osobistego.
Prosimy o zabezpieczenie uczestnikom suchego prowiantu na przejazd – pierwszym posiłkiem jest kolacja
następnego dnia w stosunku do dnia wyjazdu.
Prosimy o zabranie nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, kremu z filtrem, ręcznika na plażę, stroju
i obuwia plażowego, środków łagodzących skutki opalania – np. panthenol.

Kieszonkowe

Proponowane kieszonkowe ok. 80 – 100 euro + opłaty na wybrane wycieczki fakultatywne.

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.

Depozyty

Przypominamy, iż wg regulaminu z karty kolonijnej – pieniądze oraz rzeczy wartościowe uczestników powinny
być obowiązkowo oddane w depozyt wychowawcy kolonijnemu. Prosimy również 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.

Wycieczki
fakultatywne
i dodatkowe atrakcje

Istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowych wycieczkach fakultatywnych za dodatkową opłatą: Nesseber
(z obiadem) ok.27 euro, Nesseber z Aquaparkiem ok. 35 euro, Bałczyk i Półwysep Kaliakra ok. 20 – 28 euro,
Aquapolis ok. 18 euro, Warna z Delfinarium ok. 26 euro, Warna Shopping ok. 12 euro. Dodatkowe atrakcje:
Paintball ok. 20 euro, Quad Safari ok. 29 euro, Gokarty ok. 21 euro, Jeep Safari (z obiadem) ok. 24 euro.

Informacje
o ubezpieczeniu

Uczestnicy ubezpieczeni są w Signal Iduna na kwoty: KL 10 000 euro, NNW 15 000 zł, bagaż 800 zł.
W przypadku występowania choroby przewlekłej uczestnika należy posiadać dodatkowe ubezpieczenie.
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia w B.T. Jaworzyna Tour

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!

