
Bułgaria – Złote Piaski – hotel Royal – samolotem

1.07-08.07.2022

Szanowni Państwo,

W związku  ze  zbliżającym się wyjazdem do  Bułgarii  (Złote  Piaski  -  samolotem) chcielibyśmy
przypomnieć najważniejsze informacje:

Potrzebne Dokumenty na Obóz:

1. ważny paszport lub dowód

2. Karta Kolonijna – otrzymaliście ją Państwo w mailu z potwierdzeniem rezerwacji lub można ją
pobrać  również  klikając  na  link  (oznaczony  na  czerwono  –  wystarczy  kliknąć  trzymając
przyciśnięty  przycisk  CTRL)  –  karta  jest  wymaganym  przez  prawo  dokumentem  każdego
obozowicza.

3. W przypadku posiadania paszportu COVID (zaszczepienie/ozdrowienie) zalecamy zabranie go 
na obóz -> nie jest to jednak obowiązkowe,

Informacje dodatkowe

• obowiązkowa kaucja zwrotna – 20 EUR / (40 BGN). Proponowane min. kieszonkowe – ok. 
100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe. Dodatkowo wymagana 
jest kwota 5 EUR (taksa klimatyczna)
Kaucja stanowi zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych w 
obiekcie lub środku transportu i zwracana jest w całości (pod warunkiem braku 
szkód) ostatniego dnia pobytu.

• Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + 
posiłki tranzytowe. Dodatkowo wymagana jest kwota 5 EUR (taksa klimatyczna).

• UWAGA! Zalecamy zabranie ze sobą ok 2 maseczek - ze względu na zmieniające się 
obostrzenia COVID na miejscu i możliwość obowiązku skorzystania z nich np u lekarza czy
komunikacji miejskiej

ZAKWATEROWANIE:

Hotel ROYAL**** -  hotel położony w samym centrum Złotych Piasków, tuż obok jednej z 
największych atrakcji kurortu - Aquapolis i tylko 300 m od plaży. Do dyspozycji Gości: basen 
rekreacyjny z dużym tarasem do opalania, restauracja, lobby bar, bar przy basenie oraz ogród. Za 
dodatkową opłatą można skorzystać z sejfu, internetu w pokoju, bilarda, solarium, sauny, fitness 
center oraz tenisa stołowego. Na terenie lobby WI-FI gratis.

https://kolonieiobozy.net/userdata/public/assets/dokumenty-but-2021/karta-kwalifikacyjna.pdf


Telefon Alarmowy:

Na czas wyjazdu/powrotu TYLKO w sprawach transportowych - uruchamiamy naszą Help Line- 
Transportowy Telefon Alarmowy – czynny jest WYŁĄCZNIE poza godzinami pracy biura   i tylko   
w dniu wyjazdu/powrotu.

• Numer Transportowego Telefonu Alarmowego w godzinach pracy biura - tylko w dniu 
wyjazdu/powrotu: 22 827 60 98

• Numer Transportowego Telefonu Alarmowego poza godzinami pracy biura i tylko w dniu
wyjazdu/powrotu.: 664 097 679

INFORMACJE TRANSPORTOWE:

• Transport liniami PLL LOT. Limit bagażu: 20 kg bagażu + 5 kg bagaż podręczny.

• Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 2,5 godziny przed planowaną godziną odlotu 
samolotu. 

• Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
Warszawa: Lotnisko im. F. Chopina: zbiórka na TERMINALU A, Hala Odlotów! 
Stanowisko BUT położone będzie w meeting point pomiędzy strefami D i E.

Godziny wylotu:

MIASTO ADRES ZBIÓRKI
GODZINA WYLOTU 
- zbiórka 2,5 godziny 
wcześniej

GODZINA 
POWROTU

WARSZAWA    
Lotnisko im. Fryderyka Chopina, Warszawa-
Okęcie; zbiórka przy stanowisku biura BUT: hala 
odlotów między strefami D i E                         

10:40 21:25

Tel do kierownika obozu Złote Piaski 
• p. Bartłomiej Górski tel. 731 009 813 (numer będzie czynny od momentu dojazdu grupy do 

Złotych Piasków)
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