Obóz młodzieżowy BUŁGARIA - Hotel Dahlia
Garden***+
Program:
1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację, Węgry i Rumunię. Po drodze postój na ciepły posiłek (płatny we
własnym zakresie)
2 dzień
Przyjazd do Bułgarii w godzinach przedpołudniowych, odpoczynek po
podróży, lunch, zakwaterowanie od godz. 14:00. Spotkanie organizacyjne.
GWARANTOWANY PROGRAM OBOZU
- wypoczynek nad morzem i na basenie pod opieką wychowawców i
ratownika,
- zwiedzanie miejscowości i okolicy,
- wyjścia do centrum Złotych Piasków
- konkursy i zabawy, dyskoteki,
- pool party na terenie basenu hotelowego
- rozgrywki grupowe międzynarodowe w siatkówkę, piłkę nożną i koszykówkę
z grupami obozowymi z Białorusi, Ukrainy i Rosji,
- zajęcia taneczne z profesjonalnym instruktorem zumby i tańców
latynoamerykańskich,
- zajęcia taneczne i animacyjne z instruktorami grupy tanecznej FULL
DANCE z Sofii,
- występy grupy tanecznej "FULL DANCE"
- dyplomy ukończenia kursu tańca (na zakończenie turnusu).
- nauka pływania z profesjonalnym trenerem!!!
W czasie obozu uczestnicy mogą skorzystać z dodatkowo płatnych
wycieczek i atrakcji:
- wycieczka do Bałcziku i na przylądek Kaliakra - koszt wycieczki ok. 35
lewa,
- wycieczka do Neseberu (najstarsze miasto w Bułgarii) - koszt wycieczki ok.
30 lewa,
- wycieczka do Happy Landu - koszt wycieczki ok. 35 lewa,
- wycieczka do Istambułu - koszt wycieczki ok. 80 Euro,
- wycieczka do Warny, zwiedzanie Muzeum Warneńczyka oraz Monastyru
Aładży - koszt wycieczki ok. 25 lewa,

- rejs statkiem po Morzu Czarnym z połowem ryb i konsumpcją - koszt ok. 35 lewa,
- udział w Wieczorze Bułgarskim - program artystyczny i menu ALL INCLUSIVE - koszt ok. 35 lewa,
11 dzień
Wykwaterowanie po obiedzie. Złożenie bagaży, ostanie zakupy. Wyjazd w drogę powrotną do Polski w godzinach
popołudniowych. Nocny przejazd przez Rumunię
12 dzień
Dalszy przejazd przez Węgry i Słowację. W ciągu dnia postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie). Powrót
do Polski wg rozkładu jazdy.
Zakwaterowanie:
Hotel Dahlia Garden***+ - z klimatyzacją i 2 basenami, położony 400 m od plaży i znajduje się w turystycznej
dzielnicy Złotych Piasków - Czajce, oddalonej 3 km od centrum Złotych Piasków. Hotel dysponuje komfortowymi
pokojami z łazienkami i balkonami, wyposażonymi w klimatyzację oraz telewizory. Hotel posiada restaurację, sejf,
basen odkryty z brodzikiem dla dzieci, potężny taras, lobby bar oraz boisko do gier zespołowych (siatkówka,
koszykówka), kantor, bar przy basenie, siłownia dostępna dla wszystkich uczestników oraz klub cinema. Na terenie
obiektu, a także przy basenie organizowane są animacje taneczne, gry i zabawy dla turystów w jęz.polskim.
Transport:
1/ Autobusy podstawowe wyjeżdżają z Katowic lub Krakowa. Z pozostałych miast tzw. połączenia antenowe przy
min. 6 osobach, realizowane różnymi środkami transportu: samochód osobowy, bus, pociąg, autobusy liniowe.
Połączenia antenowe potwierdzane są na 72 godziny przed datą wyjazdu.
Linia zachodnia: Wrocław - Opole - Gliwice - KATOWICE
Linia północna A: Łódź - Piotrków Tryb. - Częstochowa - KATOWICE
Linia północna B: Warszawa - Radom - Skarżysko-Kamienna - Kielce - KRAKÓW
Linia południowa: KATOWICE - Mikołów - Żory - Cieszyn
2/ Przewozy antenowe są skomunikowane ze sobą co może powodować oczekiwanie w miejscach przesiadkowych,
zwłaszcza w terminach powrotu.
3/ Każdy pasażer może zabrać ze sobą 1 szt. bagażu podstawowego do 20 kg i bagażu podręcznego o wadze do 5
kg.
Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości po uzgodnieniu z Biurem ARION.
Uwagi praktyczne:
Uczestnik musi posiadać:

Ważny dokument tożsamości (wymagany paszport lub tymczasowy dowód osobisty)
Jasne (najlepiej białe) nakrycie głowy
Krem lub olejek do opalania z wysokim filtrem
Zapas leków na cały okres pobytu (jeśli uczestnik ma zlecone stałe leki przez lekarza)
Kieszonkowe na własne potrzeby (sugerowane od 100 do 200 Euro)

Cena zawiera:

przejazd autokarem klasy lux (klimatyzacja, Wc, dvd, barek) i opłaty drogowe,
zakwaterowanie: 9 noclegów - pokoje 2,3 os. z łazienkami i klimatyzacją,
wyżywienie FB: 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolacja (wszystkie w formie bufetu szwedzkiego, z napojami do
posiłków 11:00-20:00 soki, woda całą dobę) pierwszy posiłek: obiad, ostatni: obiad w dniu wyjazdu,
ubezpieczenie NNW do 2.000 EUR, KL do 15.000 EUR, bagażu do 200 EUR,
opiekę kadry pedagogicznej: kierownika obozu, wychowawców, ratownika wodnego,
wykwalifikowanych instruktorów tańca i animatorów, rezydenta podczas pobytu,
bułgarską opiekę medyczną,
atrakcyjny program pobytu,
podatek VAT, opłata TFG.

Cena nie zawiera:
Obowiązkowo uczestnik musi posiadać:

15 Euro w gotówce płatne opiekunowi w dniu wyjazdu (10 Euro opłata klimatyczna + 5 Euro prowiant na powrót: 2
bułki rogal z czekoladą, owoc, 2 batony, woda 1,5l.)
Wskazane jest posiadane około 10 Euro na ciepłe posiłki w czasie podróży

