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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

BułgariaBułgaria
Złote PiaskiZłote Piaski Dalia GardenDalia Garden  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 09.08.202109.08.2021

18.08.202118.08.2021 10101010   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko - BiałaBielsko - Biała  do do Złote PiaskiZłote Piaski dnia dnia 09.08.202109.08.2021  godz.  godz. 06:15 - 09:0006:15 - 09:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  Złote PiaskiZłote Piaski   do do Bielsko - BiałaBielsko - Biała dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 19:00 - 00:0019:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: Złote PiaskiZłote Piaski
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z maks. 3 dostawkamiPokój 2 osobowy z maks. 3 dostawkami Odległość od plaży: Odległość od plaży: 134 m134 m

OfertaOferta : : 
Kraj - BUŁGARIA Region - MORZE CZARNE Miejscowość - ZŁOTE PIASKI Rodzaj oferty - wczasy autokarowe 10 dni Zakwaterowanie - Hotel Dalia Garden*** Kod - BUL028Z BARDZO ATRAKCYJNE ZNIŻKI DLAKraj - BUŁGARIA Region - MORZE CZARNE Miejscowość - ZŁOTE PIASKI Rodzaj oferty - wczasy autokarowe 10 dni Zakwaterowanie - Hotel Dalia Garden*** Kod - BUL028Z BARDZO ATRAKCYJNE ZNIŻKI DLA
DZIECI ! DZIECI ! 
PołożeniePołożenie: : 
Złote Piaski - jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych kurortów w Bułgarii, tętniący życiem przez całą dobę. Piękna, długa i piaszczysta plaża, zjeżdżalnie wodne, liczne wypożyczalnie sprzętuZłote Piaski - jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych kurortów w Bułgarii, tętniący życiem przez całą dobę. Piękna, długa i piaszczysta plaża, zjeżdżalnie wodne, liczne wypożyczalnie sprzętu
wodnego, korty tenisowe, mini-golf, park linowy, wspaniały park wodny z basenami, zjeżdżalniami i rwącą rzeką, kasyna, mnóstwo dyskotek, barów, restauracji zapewniają moc rozrywek zarówno dlawodnego, korty tenisowe, mini-golf, park linowy, wspaniały park wodny z basenami, zjeżdżalniami i rwącą rzeką, kasyna, mnóstwo dyskotek, barów, restauracji zapewniają moc rozrywek zarówno dla
dorosłych jak i dla dzieci. W pobliżu - zabytkowy klasztor skalny Aładża Monastyr, dokąd można wybrać się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Złote Piaski Czajka - znana turystyczna dzielnica Złotychdorosłych jak i dla dzieci. W pobliżu - zabytkowy klasztor skalny Aładża Monastyr, dokąd można wybrać się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Złote Piaski Czajka - znana turystyczna dzielnica Złotych
Piasków. Miejsce spokojniejsze, słynące z pięknego morza o płytkim i równym dnie z łagodnym wejściem idealnym dla rodzin z dziećmi. Znajduje się tam duża, szeroka, strzeżona plaża Kabakum orazPiasków. Miejsce spokojniejsze, słynące z pięknego morza o płytkim i równym dnie z łagodnym wejściem idealnym dla rodzin z dziećmi. Znajduje się tam duża, szeroka, strzeżona plaża Kabakum oraz
zatoczki z mniejszymi, niestrzeżonymi plażami. Niższe ceny w restauracjach i sklepikach przy jednoczesnej bliskości centrum Złotych Piasków są dużym atutem tego miejsca. zatoczki z mniejszymi, niestrzeżonymi plażami. Niższe ceny w restauracjach i sklepikach przy jednoczesnej bliskości centrum Złotych Piasków są dużym atutem tego miejsca. 
OpisOpis : : 
Hotel usytuowany w spokojnej okolicy, na wzniesieniu skąd roztacza się piękny, panoramiczny widok. W hotelu - - restauracja, - duży hol wychodzący na przestronny odkryty taras, - lobby bar, - odkryty basenHotel usytuowany w spokojnej okolicy, na wzniesieniu skąd roztacza się piękny, panoramiczny widok. W hotelu - - restauracja, - duży hol wychodzący na przestronny odkryty taras, - lobby bar, - odkryty basen
kąpielowy z brodzikiem dla dzieci, - parasole i leżaki przy basenie (ilość ograniczona), - bar przy basenie. Uwaga - W przypadku grup sportowych min. 40 osób istnieje możliwość wynajęcia dodatkowokąpielowy z brodzikiem dla dzieci, - parasole i leżaki przy basenie (ilość ograniczona), - bar przy basenie. Uwaga - W przypadku grup sportowych min. 40 osób istnieje możliwość wynajęcia dodatkowo
(odpłatnie) krytego basenu, o długości 25 metrów, z 5 torami i trampoliną (wysokość 1 m). (odpłatnie) krytego basenu, o długości 25 metrów, z 5 torami i trampoliną (wysokość 1 m). 
OdległościOdległości : : 
Złote Piaski centrum - ok. 2 km. Złote Piaski centrum - ok. 2 km. 
PlażaPlaża : : 
Rozległa piaszczysta plaża Kabakum oddalona jest około 500 m od hotelu. Wstęp bezpłatny. Serwis plażowy (parasole, leżaki) - na życzenie, odpłatnie. Rozległa piaszczysta plaża Kabakum oddalona jest około 500 m od hotelu. Wstęp bezpłatny. Serwis plażowy (parasole, leżaki) - na życzenie, odpłatnie. 
Typ zakwaterowaniaTyp zakwaterowania : : 
pokoje 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek. Część pokoi z możliwością 3 dostawek. Wszystkie pokoje wyposażone są w - - klimatyzację, - TV SAT, - lodówkę, - łazienkę, - balkon lub taras. pokoje 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek. Część pokoi z możliwością 3 dostawek. Wszystkie pokoje wyposażone są w - - klimatyzację, - TV SAT, - lodówkę, - łazienkę, - balkon lub taras. 
WyżywienieWyżywienie: : 
Do wyboru - - śniadania lub - 2 x dziennie (HB) w formie bufetu - śniadania i obiadokolacje. Do wyboru - - śniadania lub - 2 x dziennie (HB) w formie bufetu - śniadania i obiadokolacje. 
ProgramProgram : : 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - przyjazd do Bułgarii w godzinach rannych, czas wolny, zajmowanie pokoi hotelowych od godz. 14.00, nocleg. 3-8RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - przyjazd do Bułgarii w godzinach rannych, czas wolny, zajmowanie pokoi hotelowych od godz. 14.00, nocleg. 3-8
DZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, na życzenie możliwość skorzystania z różnorodnych wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu). 9 DZIEŃ - opuszczenie pokoi po śniadaniu (zazwyczajDZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, na życzenie możliwość skorzystania z różnorodnych wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu). 9 DZIEŃ - opuszczenie pokoi po śniadaniu (zazwyczaj
do godz. 12.00), w godz. wieczornych - wyjazd w drogę powrotną do kraju (orientacyjny czas wyjazdu ok. godz. 19.30-20.30 czasu bułgarskiego - dokładna godzina wyjazdu z danego hotelu będzie podanado godz. 12.00), w godz. wieczornych - wyjazd w drogę powrotną do kraju (orientacyjny czas wyjazdu ok. godz. 19.30-20.30 czasu bułgarskiego - dokładna godzina wyjazdu z danego hotelu będzie podana
przez rezydenta). 10 DZIEŃ - przyjazd do Polski w godzinach wieczorno-nocnych. Uwaga - pierwszym/ostatnim posiłkiem w przypadku wyżywienia HB jest obiadokolacja w dniu przyjazdu/śniadanie w dniuprzez rezydenta). 10 DZIEŃ - przyjazd do Polski w godzinach wieczorno-nocnych. Uwaga - pierwszym/ostatnim posiłkiem w przypadku wyżywienia HB jest obiadokolacja w dniu przyjazdu/śniadanie w dniu
wyjazdu. W przypadku samych śniadań - śniadanie następnego dnia po przyjeździe/śniadanie w dniu wyjazdu. wyjazdu. W przypadku samych śniadań - śniadanie następnego dnia po przyjeździe/śniadanie w dniu wyjazdu. 
TransportTransport: : 
Przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. - Wyjazdy z miejscowości- Katowice, Gliwice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. - ZaPrzejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. - Wyjazdy z miejscowości- Katowice, Gliwice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. - Za
dopłatą- transfery z innych miast wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy lub Słowację, Węgry, Rumunię lub Serbię, Bułgarię. Godz. i miejsca wyjazdów LineId- 782 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze półdopłatą- transfery z innych miast wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy lub Słowację, Węgry, Rumunię lub Serbię, Bułgarię. Godz. i miejsca wyjazdów LineId- 782 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół
godziny przed podaną godziną wyjazdu 04-00 Gliwice, stacja Shell ul. Rybnicka 05-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 05-30 Tychy, stacja benzynowa "ORLEN" przy trasie 05-45godziny przed podaną godziną wyjazdu 04-00 Gliwice, stacja Shell ul. Rybnicka 05-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 05-30 Tychy, stacja benzynowa "ORLEN" przy trasie 05-45
Pszczyna, Stacja Borim (obok IG Logis�cs) 06-15 Bielsko-Biała, dworzec PKS, dolny poziom 07-00 Cieszyn, stacja benzynowa ARGE przy trasie Godz. i miejsca wyjazdów (transfery) LineId- 783 Uwaga-Pszczyna, Stacja Borim (obok IG Logis�cs) 06-15 Bielsko-Biała, dworzec PKS, dolny poziom 07-00 Cieszyn, stacja benzynowa ARGE przy trasie Godz. i miejsca wyjazdów (transfery) LineId- 783 Uwaga-
zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 00-10 Rzeszów, Dworzec PKP - 250 PLN 00-35 Warszawa, CH Janki przystanek autobusowy przy Ikea - 250 PLN 00-35 Legnica, Stacjazbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 00-10 Rzeszów, Dworzec PKP - 250 PLN 00-35 Warszawa, CH Janki przystanek autobusowy przy Ikea - 250 PLN 00-35 Legnica, Stacja
ORLEN ul Jaworzyńska 238 - 140 PLN 01-00 Rawa Mazowiecka, Stacja Orlen przy trasie - 200 PLN 01-15 Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 140 PLN 01-30 Tarnów, dworzec autobusowy ul. Dworcowa 1 -ORLEN ul Jaworzyńska 238 - 140 PLN 01-00 Rawa Mazowiecka, Stacja Orlen przy trasie - 200 PLN 01-15 Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 140 PLN 01-30 Tarnów, dworzec autobusowy ul. Dworcowa 1 -
140 PLN 01-30 Wrocław, CH Bielany parking przy Pizza Hut vis a vis Obi - 140 PLN 01-45 Bochnia, dworzec PKP - 100 PLN 02-00 Łódź, Stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 140 PLN 02-15 Piotrków140 PLN 01-30 Wrocław, CH Bielany parking przy Pizza Hut vis a vis Obi - 140 PLN 01-45 Bochnia, dworzec PKP - 100 PLN 02-00 Łódź, Stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 140 PLN 02-15 Piotrków
Trybunalski, ul. Słowackiego 103 k/Juventuru - 140 PLN 02-45 Kraków, Stacja BP róg ulic Josepha Conrada i radzikowskiego (obok KFC) - 100 PLN 02-45 Częstochowa, McDonalds w kierunku jazdy - 100 PLNTrybunalski, ul. Słowackiego 103 k/Juventuru - 140 PLN 02-45 Kraków, Stacja BP róg ulic Josepha Conrada i radzikowskiego (obok KFC) - 100 PLN 02-45 Częstochowa, McDonalds w kierunku jazdy - 100 PLN
03-00 Opole, Dworzec PKP - 100 PLN 06-00 Rybnik, Stacja BP ul. Rybnicka - 80 PLN 06-00 Żory, Stacja BP ul. Rybnicka - 80 PLN 06-3003-00 Opole, Dworzec PKP - 100 PLN 06-00 Rybnik, Stacja BP ul. Rybnicka - 80 PLN 06-00 Żory, Stacja BP ul. Rybnicka - 80 PLN 06-30

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Wodzisław Śląski, Stacja Orlen ul. Wodzisławska 97 - 80 PLN 07-00 Jastrzębie Zdrój, - 80 PLN 22-30 Jelenia Góra, ul. Teatralna (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 140 PLN 22-30 Dzierżoniów, Stacja ShellWodzisław Śląski, Stacja Orlen ul. Wodzisławska 97 - 80 PLN 07-00 Jastrzębie Zdrój, - 80 PLN 22-30 Jelenia Góra, ul. Teatralna (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 140 PLN 22-30 Dzierżoniów, Stacja Shell
ul. Świdnicka 69 (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) 23-30 Świdnica, stacja paliw Shell od strony Wałbrzycha (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 140 PLN 23-30 Wałbrzych, Stacja Lotos ul. Wrocławskaul. Świdnicka 69 (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) 23-30 Świdnica, stacja paliw Shell od strony Wałbrzycha (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 140 PLN 23-30 Wałbrzych, Stacja Lotos ul. Wrocławska
144 (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 140 PLN 144 (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 140 PLN 
Świadczenia zawarte w cenieŚwiadczenia zawarte w cenie: : 
- 7 noclegów, - 7 śniadań lub 7 śniadań i 7 obiadokolacji w zależności od wybranego wariantu wyżywienia, - przejazd autokarem, - opieka rezydenta, - ubezpieczenie Signal Iduna, - 7 noclegów, - 7 śniadań lub 7 śniadań i 7 obiadokolacji w zależności od wybranego wariantu wyżywienia, - przejazd autokarem, - opieka rezydenta, - ubezpieczenie Signal Iduna, 
ZniżkiZniżki : : 
- Trzecia osoba w pokoju, na dostawce - - dziecko 2-11,99 lat - bezpłatnie, - powyżej 12 lat - 20%, - Czwarta osoba w pokoju na dostawce - - dziecko 2-11,99 lat - 50% - powyżej 12 lat - 20%. - Piata osoba w- Trzecia osoba w pokoju, na dostawce - - dziecko 2-11,99 lat - bezpłatnie, - powyżej 12 lat - 20%, - Czwarta osoba w pokoju na dostawce - - dziecko 2-11,99 lat - 50% - powyżej 12 lat - 20%. - Piata osoba w
pokoju na dostawce - - dziecko 2-11,99 lat - 70% Zniżki nie dotyczą dopłat za transfery. pokoju na dostawce - - dziecko 2-11,99 lat - 70% Zniżki nie dotyczą dopłat za transfery. 
Opłaty obowiązkoweOpłaty obowiązkowe: : 
Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -
10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy
zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne przy zakwaterowaniu - - opłata miejscowa - 55 EUR/os./turnus; dzieci do 12 lat - 35 EUR. Dot. opłat za media,zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne przy zakwaterowaniu - - opłata miejscowa - 55 EUR/os./turnus; dzieci do 12 lat - 35 EUR. Dot. opłat za media,
opłaty klimatycznej, meldunkowej, miejscowego ubezpieczenia, itp. opłaty klimatycznej, meldunkowej, miejscowego ubezpieczenia, itp. 
Na życzenieNa życzenie: : 
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od
kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje równieżkosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również
rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczeniarezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia
wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej kwarantanny lub izolacjiwynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej kwarantanny lub izolacji
Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na COVID na zasadachUbezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na COVID na zasadach
określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lubokreślonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca sięWspółuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca się
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 90 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia odwykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 90 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia od
kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 30 PLN/os./turnus. kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 30 PLN/os./turnus. 
Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe: : 
Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Wycieczki fakultatywneWycieczki fakultatywne: : 
- Warna-letnia stolica, skalny klasztor Aładża Monastyr - 13EUR/25lv, dzieci 6EUR/12lv. - Jeep Safari, szalona jazda, gry i zajęcia sportowe, obiad, napoje, 25EUR/50lv, dzieci 12EUR/24lv. - Nesebar - jedno z- Warna-letnia stolica, skalny klasztor Aładża Monastyr - 13EUR/25lv, dzieci 6EUR/12lv. - Jeep Safari, szalona jazda, gry i zajęcia sportowe, obiad, napoje, 25EUR/50lv, dzieci 12EUR/24lv. - Nesebar - jedno z
najstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, 20EUR/38lv, dzieci 10EUR/19lv. - Bałczyk (Białe Miasto) i Kaliakra (Czerwony Przylądek), 25EUR/47lv, dzieci 12EUR/24lv. - Dwugodzinny rejs podnajstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, 20EUR/38lv, dzieci 10EUR/19lv. - Bałczyk (Białe Miasto) i Kaliakra (Czerwony Przylądek), 25EUR/47lv, dzieci 12EUR/24lv. - Dwugodzinny rejs pod
żaglami po Zatoce Warneńskiej, napoje i drobne przekąski, 20EUR/40lv, dzieci 12EUR/24lv. - Fish Picnic - rejs pod żaglami, kąpiel w morzu, łowienie ryb, obiad, napoje, 30EUR/60lv, dzieci 15EUR/30lv. -żaglami po Zatoce Warneńskiej, napoje i drobne przekąski, 20EUR/40lv, dzieci 12EUR/24lv. - Fish Picnic - rejs pod żaglami, kąpiel w morzu, łowienie ryb, obiad, napoje, 30EUR/60lv, dzieci 15EUR/30lv. -
Bałkański wieczór -wspaniała zabawa, muzyka, tańce, bogate menu, 28EUR/55lv, dzieci 14EUR/27lv. - Turcja -Istambuł - jednodniowa, z obiadem, 70EUR/137lv, 35EUR/69lv. Konieczny paszport. - Turcja -Bałkański wieczór -wspaniała zabawa, muzyka, tańce, bogate menu, 28EUR/55lv, dzieci 14EUR/27lv. - Turcja -Istambuł - jednodniowa, z obiadem, 70EUR/137lv, 35EUR/69lv. Konieczny paszport. - Turcja -
Istambuł - dwudniowa, z 1 noclegiem,z 1 obiadem, 102EUR/200lv, dzieci 51EUR/100lv. Konieczny paszport. - Wesele bułgarskie- przejażdżka łódką, fenomen przyrody - Kamienny Las oraz udział w weseluIstambuł - dwudniowa, z 1 noclegiem,z 1 obiadem, 102EUR/200lv, dzieci 51EUR/100lv. Konieczny paszport. - Wesele bułgarskie- przejażdżka łódką, fenomen przyrody - Kamienny Las oraz udział w weselu
bułgarskim, z obiadem , winą i rakiją, 30EUR/58lv, dzieci 15EUR/29lv. Uwaga - 1/ Wycieczki są prowadzone przez pilota w języku polskim (z wyjątkiem rejsów, wieczorku bałkańskiego i jeep safari). 2/ Przybułgarskim, z obiadem , winą i rakiją, 30EUR/58lv, dzieci 15EUR/29lv. Uwaga - 1/ Wycieczki są prowadzone przez pilota w języku polskim (z wyjątkiem rejsów, wieczorku bałkańskiego i jeep safari). 2/ Przy
mniejszej ilości osób istnieje możliwość łączenia grup i pilotowania jednocześnie w kilku językach. 3/ Ceny wycieczek obejmują bilety wstępu tylko do obiektów wymienionych w ofercie. 4/ W wyjątkowychmniejszej ilości osób istnieje możliwość łączenia grup i pilotowania jednocześnie w kilku językach. 3/ Ceny wycieczek obejmują bilety wstępu tylko do obiektów wymienionych w ofercie. 4/ W wyjątkowych
sytuacjach, w przypadku małej ilości chętnych (poniżej 20 os.) organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub zaproponować inny termin. 5/ Wycieczki organizowane są przez miejscowe agencje. 6/ Cenysytuacjach, w przypadku małej ilości chętnych (poniżej 20 os.) organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub zaproponować inny termin. 5/ Wycieczki organizowane są przez miejscowe agencje. 6/ Ceny
mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 
Wymagania językoweWymagania językowe: : 
Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. 
Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotneWymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotne: : 
Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Szczegółowe informacje na h�p -//polakzagranica.msz.gov.pl Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Szczegółowe informacje na h�p -//polakzagranica.msz.gov.pl 
Last MinuteLast Minute: : 
Podane ceny Last Minute obowiązują do wyczerpania specjalnej promocyjnej puli miejsc i wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 30% przy rezerwacji, dopłaty do 100% do 36 dni przed wyjazdem.Podane ceny Last Minute obowiązują do wyczerpania specjalnej promocyjnej puli miejsc i wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 30% przy rezerwacji, dopłaty do 100% do 36 dni przed wyjazdem.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

BułgariaBułgaria
Złote PiaskiZłote Piaski Park Hotel Riva (Autokarem 10 Dni)Park Hotel Riva (Autokarem 10 Dni)  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 09.08.202109.08.2021

18.08.202118.08.2021 10501050   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko - BiałaBielsko - Biała  do do Złote PiaskiZłote Piaski dnia dnia 09.08.202109.08.2021  godz.  godz. 06:15 - 09:0006:15 - 09:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  Złote PiaskiZłote Piaski   do do Bielsko - BiałaBielsko - Biała dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 19:00 - 00:0019:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: Złote PiaskiZłote Piaski
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z maks. 3 dostawkamiPokój 2 osobowy z maks. 3 dostawkami

OfertaOferta : : 
Kraj - BUŁGARIA Region - MORZE CZARNE Miejscowość - ZŁOTE PIASKI Rodzaj oferty - wczasy autokarowe, 10 dni Zakwaterowanie - PARK HOTEL RIVA *** Kod - BUL048C Kraj - BUŁGARIA Region - MORZE CZARNE Miejscowość - ZŁOTE PIASKI Rodzaj oferty - wczasy autokarowe, 10 dni Zakwaterowanie - PARK HOTEL RIVA *** Kod - BUL048C 
PołożeniePołożenie: : 
Złote Piaski - jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych kurortów w Bułgarii, tętniący życiem przez całą dobę. Piękna, długa i piaszczysta plaża, zjeżdżalnie wodne, liczne wypożyczalnie sprzętuZłote Piaski - jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych kurortów w Bułgarii, tętniący życiem przez całą dobę. Piękna, długa i piaszczysta plaża, zjeżdżalnie wodne, liczne wypożyczalnie sprzętu
wodnego, korty tenisowe, mini-golf, park linowy, kasyna, mnóstwo dyskotek, barów, restauracji zapewniają moc rozrywek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Jest również wspaniały park wodnywodnego, korty tenisowe, mini-golf, park linowy, kasyna, mnóstwo dyskotek, barów, restauracji zapewniają moc rozrywek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Jest również wspaniały park wodny
Aquapolis z mnóstwem wodnych atrakcji. W pobliżu - zabytkowy klasztor skalny Aładża Monastyr, dokąd można wybrać się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Aquapolis z mnóstwem wodnych atrakcji. W pobliżu - zabytkowy klasztor skalny Aładża Monastyr, dokąd można wybrać się na wycieczkę pieszą lub rowerową. 
OpisOpis : : 
Hotel dogodnie usytuowany w centralnej części Złotych Piasków, z dużym (1000 ?2) basenem, który umożliwia treningi pływania i piłki wodnej. Położony w centrum Złotych Piasków, w dobrze utrzymanymHotel dogodnie usytuowany w centralnej części Złotych Piasków, z dużym (1000 ?2) basenem, który umożliwia treningi pływania i piłki wodnej. Położony w centrum Złotych Piasków, w dobrze utrzymanym
parku, na ogrodzonym podwórku, ok. 300 m od plaży. Do dyspozycji gości - - odkryty basen kąpielowy z fontanną, - bezpłatne parasole i leżaki (ilość ograniczona), - basen dla dzieci z małą zjeżdżalniąparku, na ogrodzonym podwórku, ok. 300 m od plaży. Do dyspozycji gości - - odkryty basen kąpielowy z fontanną, - bezpłatne parasole i leżaki (ilość ograniczona), - basen dla dzieci z małą zjeżdżalnią
wodną, - restauracja, - lobby bar, - recepcja z możliwością wynajęcia sejfu, - winda, - Wi-Fi - bezpłatne w holu koło recepcji, - boisko wielofunkcyjne (siatkówka/koszykówka/mini piłka nożna), - scenawodną, - restauracja, - lobby bar, - recepcja z możliwością wynajęcia sejfu, - winda, - Wi-Fi - bezpłatne w holu koło recepcji, - boisko wielofunkcyjne (siatkówka/koszykówka/mini piłka nożna), - scena
plenerowa (230 ?2) na fes�wale, konkursy i pokazy mody. plenerowa (230 ?2) na fes�wale, konkursy i pokazy mody. 
PlażaPlaża : : 
ok. 300 m, piaszczysta, serwis plażowy (na życzenie) - odpłatnie. ok. 300 m, piaszczysta, serwis plażowy (na życzenie) - odpłatnie. 
Typ zakwaterowaniaTyp zakwaterowania : : 
Przestronne pokoje 2-osobowe, z możliwością 1,2 lub 3 dostawek. Wszystkie pokoje dysponują - - klimatyzacją, - TV-SAT, - lodówką/minibarkiem, - łazienką, - balkonem. Przestronne pokoje 2-osobowe, z możliwością 1,2 lub 3 dostawek. Wszystkie pokoje dysponują - - klimatyzacją, - TV-SAT, - lodówką/minibarkiem, - łazienką, - balkonem. 
WyżywienieWyżywienie: : 
Do wyboru, w formie bufetu - - same śniadania (BB), - 2 x dziennie (HB+) - śniadania i obiadokolacje lub - 3 x dziennie (FB+) - śniadanie, obiad i kolacja, Dodatkowo - Woda do picia przez cały dzień. LokalneDo wyboru, w formie bufetu - - same śniadania (BB), - 2 x dziennie (HB+) - śniadania i obiadokolacje lub - 3 x dziennie (FB+) - śniadanie, obiad i kolacja, Dodatkowo - Woda do picia przez cały dzień. Lokalne
napoje bezalkoholowe do obiadu i kolacji. napoje bezalkoholowe do obiadu i kolacji. 
ProgramProgram : : 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - przyjazd do Bułgarii w godzinach rannych, czas wolny, zajmowanie pokoi hotelowych od godz. 14.00, nocleg. 3-8RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - przyjazd do Bułgarii w godzinach rannych, czas wolny, zajmowanie pokoi hotelowych od godz. 14.00, nocleg. 3-8
DZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, na życzenie możliwość skorzystania z różnorodnych wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu). 9 DZIEŃ - opuszczenie pokoi po śniadaniu (zazwyczajDZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, na życzenie możliwość skorzystania z różnorodnych wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu). 9 DZIEŃ - opuszczenie pokoi po śniadaniu (zazwyczaj
do godz. 12.00), w godz. popołudniowych - wyjazd w drogę powrotną do kraju (orientacyjny czas wyjazdu ok. godz. 18.15-19.30 czasu bułgarskiego - dokładna godzina wyjazdu z danego hotelu będziedo godz. 12.00), w godz. popołudniowych - wyjazd w drogę powrotną do kraju (orientacyjny czas wyjazdu ok. godz. 18.15-19.30 czasu bułgarskiego - dokładna godzina wyjazdu z danego hotelu będzie
podana przez rezydenta). 10 DZIEŃ - przyjazd do Polski w godzinach wieczorno-nocnych. Uwaga - jeżeli zamówiliście wyżywienie BB (same śniadania) to pierwszym posiłkiem będzie śniadanie następnegopodana przez rezydenta). 10 DZIEŃ - przyjazd do Polski w godzinach wieczorno-nocnych. Uwaga - jeżeli zamówiliście wyżywienie BB (same śniadania) to pierwszym posiłkiem będzie śniadanie następnego
dnia po przyjeździe, a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Jeżeli zamówiliście wyżywienie 2 x dziennie to pierwszym posiłkiem będzie kolacja w dniu przyjazdu, a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Jeżelidnia po przyjeździe, a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Jeżeli zamówiliście wyżywienie 2 x dziennie to pierwszym posiłkiem będzie kolacja w dniu przyjazdu, a ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu. Jeżeli
zamówiliście wyżywienie 3 x dziennie to pierwszym posiłkiem będzie obiad w dniu przyjazdu, a ostatnim posiłkiem śniadanie w dniu wyjazdu. zamówiliście wyżywienie 3 x dziennie to pierwszym posiłkiem będzie obiad w dniu przyjazdu, a ostatnim posiłkiem śniadanie w dniu wyjazdu. 
TransportTransport: : 
Przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. Postoje krótkie, na toaletę, co ok. 4 godziny, wynikające z przepisów o czasie pracy kierowców.Przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. Postoje krótkie, na toaletę, co ok. 4 godziny, wynikające z przepisów o czasie pracy kierowców.
Wyjazdy z miejscowości- Katowice, Gliwice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą- transfery z innych miast wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy Słowację, Węgry, Rumunię. Wyjazdy z miejscowości- Katowice, Gliwice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. Za dopłatą- transfery z innych miast wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy Słowację, Węgry, Rumunię. 
Świadczenia zawarte w cenieŚwiadczenia zawarte w cenie: : 
- 7 noclegów w pokoju 2 osobowym, - wyżywienie w zależności od wybranego wariantu wyżywienia, - przejazd komfortowym autokarem z toaletą i barkiem, - ubezpieczenie KL, NNW, bagaż i OC (wg- 7 noclegów w pokoju 2 osobowym, - wyżywienie w zależności od wybranego wariantu wyżywienia, - przejazd komfortowym autokarem z toaletą i barkiem, - ubezpieczenie KL, NNW, bagaż i OC (wg
warunków uczestnictwa), - opieka rezydenta z j.polskim. warunków uczestnictwa), - opieka rezydenta z j.polskim. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Świadczeń nie wymienionych w "świadczenia zawarte w cenie". Świadczeń nie wymienionych w "świadczenia zawarte w cenie". 
ZniżkiZniżki : : 
- trzecia osoba w pokoju na dostawce - -dziecko 2-11,99 lat - bezpłatnie, - powyżej 12 lat 20% zniżki, - czwarta i piąta osoba w pokoju - - dziecko 2-11,99 lat - 50%, - powyżej 12 lat - 20% zniżki. Istnieje- trzecia osoba w pokoju na dostawce - -dziecko 2-11,99 lat - bezpłatnie, - powyżej 12 lat 20% zniżki, - czwarta i piąta osoba w pokoju - - dziecko 2-11,99 lat - 50%, - powyżej 12 lat - 20% zniżki. Istnieje
również (na potwierdzenie) możliwość zniżki 50% dla dziecka gdy jest z 1 osobą dorosłą w pokoju.również (na potwierdzenie) możliwość zniżki 50% dla dziecka gdy jest z 1 osobą dorosłą w pokoju.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Opłaty obowiązkoweOpłaty obowiązkowe: : 
Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -
10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy
zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne na miejscu, przy zakwaterowaniu - - opłata miejscowa - 55 EUR/os./turnus; dzieci do 12 lat - 35 EUR. Dot. opłat zazmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne na miejscu, przy zakwaterowaniu - - opłata miejscowa - 55 EUR/os./turnus; dzieci do 12 lat - 35 EUR. Dot. opłat za
media, opłaty klimatycznej, meldunkowej, miejscowego ubezpieczenia, itp. media, opłaty klimatycznej, meldunkowej, miejscowego ubezpieczenia, itp. 
Na życzenieNa życzenie: : 
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od
kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje równieżkosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również
rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczeniarezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia
wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej kwarantanny lub izolacjiwynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej kwarantanny lub izolacji
Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na COVID na zasadachUbezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na COVID na zasadach
określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lubokreślonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca sięWspółuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca się
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 90 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia odwykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 90 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia od
kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 30 PLN/os./turnus. kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 30 PLN/os./turnus. 
Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe: : 
Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Wycieczki fakultatywneWycieczki fakultatywne: : 
- Warna-letnia stolica, skalny klasztor Aładża Monastyr - 13EUR/25lv, dzieci 6EUR/12lv. - Jeep Safari, szalona jazda, gry i zajęcia sportowe, obiad, napoje, 25EUR/50lv, dzieci 12EUR/24lv. - Nesebar - jedno z- Warna-letnia stolica, skalny klasztor Aładża Monastyr - 13EUR/25lv, dzieci 6EUR/12lv. - Jeep Safari, szalona jazda, gry i zajęcia sportowe, obiad, napoje, 25EUR/50lv, dzieci 12EUR/24lv. - Nesebar - jedno z
najstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, 20EUR/38lv, dzieci 10EUR/19lv. - Bałczyk (Białe Miasto) i Kaliakra (Czerwony Przylądek), 25EUR/47lv, dzieci 12EUR/24lv. - Dwugodzinny rejs podnajstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, 20EUR/38lv, dzieci 10EUR/19lv. - Bałczyk (Białe Miasto) i Kaliakra (Czerwony Przylądek), 25EUR/47lv, dzieci 12EUR/24lv. - Dwugodzinny rejs pod
żaglami po Zatoce Warneńskiej, napoje i drobne przekąski, 20EUR/40lv, dzieci 12EUR/24lv. - Fish Picnic - rejs pod żaglami, kąpiel w morzu, łowienie ryb, obiad, napoje, 30EUR/60lv, dzieci 15EUR/30lv. -żaglami po Zatoce Warneńskiej, napoje i drobne przekąski, 20EUR/40lv, dzieci 12EUR/24lv. - Fish Picnic - rejs pod żaglami, kąpiel w morzu, łowienie ryb, obiad, napoje, 30EUR/60lv, dzieci 15EUR/30lv. -
Bałkański wieczór -wspaniała zabawa, muzyka, tańce, bogate menu, 28EUR/55lv, dzieci 14EUR/27lv. - Turcja -Istambuł - jednodniowa, z obiadem, 70EUR/137lv, 35EUR/69lv. Konieczny paszport. - Turcja -Bałkański wieczór -wspaniała zabawa, muzyka, tańce, bogate menu, 28EUR/55lv, dzieci 14EUR/27lv. - Turcja -Istambuł - jednodniowa, z obiadem, 70EUR/137lv, 35EUR/69lv. Konieczny paszport. - Turcja -
Istambuł - dwudniowa, z 1 noclegiem,z 1 obiadem, 102EUR/200lv, dzieci 51EUR/100lv. Konieczny paszport. - Wesele bułgarskie- przejażdżka łódką, fenomen przyrody - Kamienny Las oraz udział w weseluIstambuł - dwudniowa, z 1 noclegiem,z 1 obiadem, 102EUR/200lv, dzieci 51EUR/100lv. Konieczny paszport. - Wesele bułgarskie- przejażdżka łódką, fenomen przyrody - Kamienny Las oraz udział w weselu
bułgarskim, z obiadem , winą i rakiją, 30EUR/58lv, dzieci 15EUR/29lv. Uwaga - 1/ Wycieczki są prowadzone przez pilota w języku polskim (z wyjątkiem rejsów, wieczorku bałkańskiego i jeep safari). 2/ Przybułgarskim, z obiadem , winą i rakiją, 30EUR/58lv, dzieci 15EUR/29lv. Uwaga - 1/ Wycieczki są prowadzone przez pilota w języku polskim (z wyjątkiem rejsów, wieczorku bałkańskiego i jeep safari). 2/ Przy
mniejszej ilości osób istnieje możliwość łączenia grup i pilotowania jednocześnie w kilku językach. 3/ Ceny wycieczek obejmują bilety wstępu tylko do obiektów wymienionych w ofercie. 4/ W wyjątkowychmniejszej ilości osób istnieje możliwość łączenia grup i pilotowania jednocześnie w kilku językach. 3/ Ceny wycieczek obejmują bilety wstępu tylko do obiektów wymienionych w ofercie. 4/ W wyjątkowych
sytuacjach, w przypadku małej ilości chętnych (poniżej 20 os.) organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub zaproponować inny termin. 5/ Wycieczki organizowane są przez miejscowe agencje. 6/ Cenysytuacjach, w przypadku małej ilości chętnych (poniżej 20 os.) organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub zaproponować inny termin. 5/ Wycieczki organizowane są przez miejscowe agencje. 6/ Ceny
mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 
Wymagania językoweWymagania językowe: : 
Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. 
Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne,zdrowotneWymagania paszportowe, wizowe, sanitarne,zdrowotne: : 
Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Szczegółowe informacje na h�p -//polakzagranica.msz.gov.plKażda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Szczegółowe informacje na h�p -//polakzagranica.msz.gov.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


