AGENDA WYJAZDOWA
Nazwa imprezy

BUŁGARIA

Termin imprezy

18.07-28.07.2013

Data wyjazdu

W nocy z 17 na 18.07.2013 r.

Miejsce zbiórki

KOSZALIN, zbiórka na Dworcu PKP przy kasie nr 1 ICC, pociąg TLK 56500

Godzina zbiórki

23:00

Dane konwojenta

Panek Brygida 502-592-433

Szczegóły dotyczące
transportu

Odjazd pociągu TLK 56500 z Koszalina do Wrocławia godz. 23:37, odjazd pociągu TLK 73102 z Wrocławia
do Katowic godz. 09:54, odjazd autokaru z Katowic godz. 14:00

Data powrotu

29.07.2013 r.

Planowana godzina
powrotu

KOSZALIN, godz. 03:29

Dane konwojenta

Staszczak Mateusz 889-753-429

Szczegóły dotyczące
transportu

Przyjazd autokaru do Katowic ok. godz. 14:00, odjazd pociągu TLK 37102 z Katowic do Wrocławia
godz. 15:00, odjazd pociągu TLK 65500 z Wrocławia do Koszalina 19:34, przyjazd do Koszalina w nocy z 28
na 29.07.2013 godz. 03:29 – odebranie dziecka z pociągu

Adres placówki
wypoczynku

Węgry – Oriental Hotel, Fay Utca 61, 1135 Budapest

Bułgaria – Hotel DANA PALACE, Golden Sands, Varna 9007, Bulgaria,
Tel: +35952/38 38 38, +359894/33 94 94

Kierownik kolonii

Stachowska Urszula 510-920-281

Tel. awaryjny
(transport krajowy)

Maciej Kozakiewicz tel. 697 050 702 (telefon działa tylko w dniu wyjazdu i powrotu)
paszport lub tymczasowy dowód osobisty (OBOWIĄZKOWO), wypełnioną kartę kolonijną, jeżeli nie
została wcześniej przekazana do biura, ważną legitymację szkolną, odzież na zmianę, obuwie i strój sportowy,

Uczestnik
wypoczynku powinien
zabrać ze sobą:

bieliznę osobistą, strój kąpielowy + klapki, nakrycie głowy, ręczniki i środki toaletowe, krem ochronny z
filtrem, tabletki na chorobę lokomocyjną (indywidualnie), suchy prowiant na drogę dojazdową, kieszonkowe
na własne wydatki. Obowiązkowe wydatki programowe – 32 EUR (wstęp do Aquapolis, komunikacja
miejska w Budapeszcie, przewodnik w Budapeszcie).

Informacja o
wycieczkach
fakultatywnych

Program fakultatywny realizowany przy min. 15 osobach chętnych:
Warna + Delfinarium – 26 EUR
Bauczik i Kaliakra - 22 EUR
Wycieczka do Nessebar – 26 EUR
Istambuł – Podróż na wschód – 69 EUR
Impreza piracka – 26 EUR
Warna shopping - 10 EUR

Uwagi dodatkowe

Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych w autokarze prosimy
o dostosowanie bagażu głównego do wagi max. 18 kg.
Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy

www.kolonieiobozy.net

www.kolonieiobozy.net

