INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW OBOZÓW/ KOLONII 2018
Organizowanych przez Biuro Turystyczne Grześkowicz ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce,
grzeskowicz.bt@op.pl 503 007 037 Anna Grześkowicz - wyjazdy zagraniczne,
507 134 423 Piotr Grześkowicz – wyjazdy

BUŁGARIA
Transfer na lotnisko Okęcie w Warszawie:






Łuków 03.15, zajezdnia PKS Łuków
Siedlce 04.00, ul. Szkolna 2
Węgrów 04.40, ul. Gdańska – parking Hochland
Mińsk Mazowiecki 05.10, parking przy Mc Donalds
Opoczno – proszę kontaktować się z Panią Aliną Kaźmierczyk

Wylot 17.07.2018 o godz. 09.15, przewoźnik Small Planet Airline
Nr lotu LLP 8739
Na lotnisku w Burgas 12.20
Lot trwa 2.05h
W Słonecznym Brzegu będziemy ok. godz. 14.00 i rozpoczniemy pobyt obiadem.
Powrót 26.07.2018 o godz. 6.20, przewoźnik Bulgaria Air
Nr lotu FB 6737
Na lotnisku Okęcie o godz. 07.20
ZMIANA CZASU O 1h
Przybycie na lotnisko najpóźniej 2h przed odlotem w celu dokonania odprawy.
NALEŻY sprawdzić na 48 godzin przed wylotem godzinę wylotu! +48 22 255 03 01 lub u organizatora 503 007 037
Proszę zapoznać się z przepisami wyjazdowymi do Bułgarii:
Bagaż 20 kg/os. + podręczny (max. wymiary 55x40x20 i wadze do 5 kg) taki, który mieści się pod siedzeniem
pasażera. Zakaz przewozu Smartfonów Samsung Galaxy Note 7 w bagażu podręcznym i bagażu rejestrowanym..
Płyny i żele do 100 ml., większe zapakować do dużego bagażu. W podręcznym nie może być ostrych
przedmiotów(nożyczki, pilniczki, cążki, noże itp.). Nie można wnosić na pokład samolotu butelek z napojami, kanapki
można zawinięte w papier.
Uczestnik kolonii/obozu powinien posiadać: ręczniki, dwie pary obuwia, klapki pod prysznic, nakrycie głowy, dwa
stroje kąpielowe, okulary przeciwsłoneczne, krem/emulsja do opalania, mały plecak na wycieczki, legitymację szkolną
i swój PESEL.
Uczestnicy powinni posiadać dowód osobisty lub paszport(spakowany w bagaż podręczny)
Osoby, które cierpią na chorobę lokomocyjną, godzinę przed wyjazdem powinny zażyć tabletkę. PROSZĘ ZABRAĆ
ZAPAS TABLETEK NA WYCIECZKI. Dzieci, które są w trakcie leczenia powinny zabrać ze sobą leki z dokładną
informacją od lekarza lub rodzica o sposobie zażywania ich i poinformować o tym wychowawcę w pierwszym dniu
podróży/pobytu na kolonii/obozu.
Uczestnik kolonii/obozu nie powinien posiadać: drogiej biżuterii i cennych zegarków, ostrych niebezpiecznych
przedmiotów, noży, broni gazowej, petard. Organizator i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt
elektroniczny/optyczny zabrany przez uczestnika na wypoczynek.
Sugerowane kieszonkowe oprócz wycieczek fakultatywnych 50 euro. Uczestnicy kolonii mogą przechowywać swoje
kieszonkowe (pieniądze) u wychowawcy grupy.

