
AGENDA WYJAZDOWA

Nazwa imprezy BUŁGARIA

Termin imprezy 31.07-12.08.2010 

Data wyjazdu W nocy z 30.07 na 31.07.2010 

Miejsce zbiórki Lublin, Dworzec PKP Główny przy Informacji PKP

Godzina zbiórki 31.07.2010 godz. 00:10

Godzina odjazdu 31.07.2010 godz. 00:30

Szczegóły dotyczące transportu Oznaczenie docelowego autokaru do Bułgarii – nr 3

Data powrotu 12.08.2010 około godz. 09.00-11.00 planowane przekroczenie 
granicy Polski

Informacje dodatkowe Sprawy związane z pracą kadry – 662 212 443 

Uczestnik wypoczynku powinien 
zabrać ze sobą.

Pierwszy nocleg Węgry: bez obiadokolacji, śniadanie drugiego dnia
Nie ma drugiego dnia obiadokolacji i trzeciego dnia śniadania – 
organizator zapewnia suchy prowiant

– droga powrotna:10 dnia suchy prowiant, 12 i 13 dnia 
śniadanie i obiadokolacja

– posiłki na terenie Polski opłacane są przez uczestników 
Proszę wziąć koniecznie:

– paszport i legitymację szkolną
– kartę kwalifikacyjną na kolonie jeżeli nie została oddana 

w biurze
– strój kąpielowy
– krem do opalania z filtrem
– obuwie i strój sportowy
– nakrycie głowy

Wydatki programowe (obligatoryjne) opłacane indywidualnie 
przez uczestników obozu wynoszą około 20 Euro. 

Nieobowiązkowe kieszonkowe wg własnego uznania (sugestia 
min.50 Euro)

Aby móc korzystać z telefonu komórkowego za granicą należy 
włączyć usługę roamingu. Stawki dostępne u operatorów.



Adres placówki wypoczynku

Węgry Hotel Rege Palos utca 2, Magyarorsza, 061 391-5100

Bułgaria Hotel Warszawa Złote Piaski  

tel. recepcja  00 35952355309

Węgry Hotel Benta 1047 Budapest, Vaci ut 27-29

tel. 36 1370 9873

Słowacja Zvolen, 00421 45 5206111

Kierownik kolonii Krzysztof Kukiełka

Koordynator transportu 

W dniach wyjadów i powrotów grup z kolonii i obozów 
zagranicznych czynne będą telefony koordynatorów transportu: 
0601 610 208, 0601 748 206.
UWAGA Pod wskazanymi numerami udzielane będą wyłącznie 
informacje dotyczące połączeń antenowych

Informacja o wycieczkach 
fakultatywnych

– całodniowa wycieczka autokarowa do Bałczika i 
na Przylądek Kaliakra ok. 25 Euro

– rejs piracki ok. 20 Euro 
– park wodny ok.14 Euro

Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałej zabawy


