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Złote Piaski to turystyczne centrum Europy, największy i najbardziej znany kurort wybrzeża Morza Czarnego.

Położony nieopodal Warny, słynie z bujnej roślinności, cudownych krajobrazów, czystego i zdrowego powietrza,

szerokiej piaszczystej plaży i mnóstwa atrakcji, zwłaszcza dla młodych turystów.

Czekają tu liczne baseny, fantazyjne zjeżdżalnie wodne, mini wesołe miasteczka, 

a wieczorową porą niezliczone dyskoteki. W okolicy znajdują się cenne zabytki, które koniecznie trzeba

zobaczyć by lepiej poznać Bułgarię. Pod okiem naszych wychowawców gwarantujemy doskonały wypoczynek,

niezapomniane wspomnienia i mnóstwo wrażeń.

 

KOLONIA/OBÓZ MŁODZIEŻOWY W BUŁGARII
ZŁOTE PIASKI

Wiek uczestników: 12-18 lat 

2550 PLN/os.

Świadczenia zawarte w cenie:
    • transport - przejazd komfortowym autokarem na trasie Opole - Katowice - Bułgaria i z powrotem
    •  zakwaterowanie 8 noclegów w hotelu  Riva*** (pokoje 4-osobowe z łazienkami, klimatyzacją)
    • wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, woda i soki do posiłków), suchy prowiant na
drogę powrotną,
    • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
    • opieka pilota na trasie przejazdu
    • opieka  medyczna na miejscu,
    • korzystanie z leżaków i parasoli przy basenie; 
    • korzystanie z infrastruktury hotelu;
    • bogaty program pobytowo-kulturalny (gry i zabawy, konkursy z nagrodami, dyskoteka, zajęcia sportowe, integracyjne),
    • wycieczka autokarowa do Warny, wycieczka do monastyru Aładża;
    • taksa klimatyczna
    • pamiątkowe zdjęcie z obozu dla każdego uczestnika
    •  ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków )20.000 zł, KL + CP (koszty leczenia + choroby
przewlekłe) 15.000 eur, KR (koszty ratownictwa) 5.000 eur, bagaż 1.000 zł firmy Signal Iduna Polska S.A.
    • składki na TFG i TFP. 

29.06 - 09.07.2023
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Prawdziwe Podróże

Dojazd uczestników do Opola jest organizowany jest przez CZSW dla większych grup dzieci, poprzez centralne opracowanie
harmonogramów przewozów uczestników kolonii, z zachowaniem zasady racjonalnego wykorzystania służbowych środków transportu.

Transport

DO UDZIAŁU W OBOZIE
POTRZEBNY JEST DOWÓD

OSOBISTY LUB PASZPORT!

WSZYSTKO W CENIE! 
WYSTARCZY WZIĄĆ 

TYLKO KIESZONKOWE... :)



Hotel położony jest w centrum Złotych Piasków, w odległości zaledwie  250m od piaszczystej plaży.
Do dyspozycji uczestników jeden z największych na Złotych Piaskach hotelowych basenów (1000 m²)               
z mineralizowaną wodą, zjeżdżalnią, jacuzzi, leżaki przy basenie, opieka ratownika wodnego przy basenie, scena,
na której odbywają się hotelowe animacje - konkursy, talent show, nauka tańca, zumba, crossfit, karaoke,
dyskoteki, restauracja z tarasem, całodobowa recepcja z barem i sklepikiem, boisko wielofunkcyjne (do gry w
koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i ręczną).
Zakwaterowanie w budynku głównym, w pokojach 4, 5, 6-osobowe, wygodnie umeblowane, łazienka, TV SAT,
balkon, klimatyzacja, lodówka. 

zajęcia rekreacyjno-sportowe: turnieje siatkówki plażowej, gry miejskie typu „podchody”, biegi terenowe,
zajęcia integracyjne, konkursy przy basenie, waterpolo;
korzystanie z animacji hotelowych - konkursy, talent show, nauka tańca, zumba, crossfit, karaoke, dyskoteki, 
 liczne konkursy m.in. konkurs karykatury wychowawców, wiedzy o Bułgarii, konkursy krajoznawcze, 

plażowanie, spacery po okolicy;
wycieczka autokarowa do Warny - letniej stolicy kraju. Spacer po Starym Mieście, krótki postój przy
Mauzoleum Warneńczyka, zwiedzanie wnętrza okazałej Cerkwi. Czas wolny na zakupy w jednym z większych
centrów handlowych w Europie.
wycieczka do Monastyru Aładża - wybierzemy się do położonego w górach dawnego klasztoru, który został
malowniczo wykuty w skale, usłyszymy o historii miejsca i zobaczymy pamiątki przeszłości
dyskoteki;
poznawanie kultury bułgarskiej, udział w lokalnych imprezach.

Dzień 1: 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez  Słowację, Węgry, Rumunię. Przejazd nocny. 
Trasa obsługiwana przez 3 kierowców.

Dzień 2: 
Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach porannych. Obiad. Zakwaterowanie w hotelu od godziny 14.00,
spotkanie organizacyjne, zapoznanie się z regulaminem obozu. Spacer po okolicy, kolacja, odpoczynek, nocleg.

Dni 3-9: 
Pobyt na miejscu, realizacja programu:

konkurs fotograficzny na najlepsze selfie

Dzień 10:
Śniadanie, wykwaterowanie, sprawdzenie pokoi. Całodzienne korzystanie z infrastruktury hotelu, możliwość
ostatniego wyjścia nad morze. Obiad. Po południu pobranie prowiantu i wyjazd w drogę powrotną.

Dzień 11: 
Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych. Zakończenie obozu.

ZAKWATEROWANIE - HOTEL RIVA ***

RAMOWY PROGRAM KOLONII:

- program wypoczynku, zajęcia, konkursy, zabawy – dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.
- kadra VERO TRAVEL przechodzi przed wyjazdem szkolenie z zakresu obostrzeń związanych z COVID-19 i procedur postępowania w przypadku zachorowań.

UWAGI
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HOTEL Z BASENEM,BOGATY PROGRAMANIMACJI HOTELOWYCH

WYCIECZKA DO WARNYW CENIE


