Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Incognito 
Bułgaria / Słoneczny Brzeg / Pomorie

Wyżywienie
Zakwaterowanie

All inclusive
DBL

Organizator

Oskar

Podróż tam

Wyjazd z Legnica do Bułgaria dnia 18.06.2022 godz. 01:30 - 10:00

Powrót

Wyjazd z Bułgaria do Legnica dnia 28.06.2022 godz. 15:00 - 23:30

1914 PLN
za osobę

Opis oferty
Country:
Pomorie
Dopłaty wymagane na miejscu:
Ubezpieczenie podstawowe - Signal Iduna KL 15.000 euro, NNW 15.000zł (ubezpieczenie bagażu do 1000zł) - opłata automatycznie doliczana w momencie rezerwacji w
wysokości 7zł/dzień/osobę opłata klimatyczna za 1 turnus 15 euro/os , dzieci do 12 lat płacą 50% - wakacje autokarem
Dostępne opcje zakwaterowania:
pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe dokwaterowanie (bez dopłat*) * dokwaterowanie: osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonują dopłaty do
pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w
opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego
Przejazd Autokarem:
Wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży OSKAR , realizowane są najnowocześniejszą ﬂotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy
oferty Premium . Gwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2021, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami oraz najwyższej klasy fotelami W przypadku dużej
dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii ULTRAPREMIUM oraz PREMIUM . W przypadku
spiętrzenia sprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi od naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników.
Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy i wymogi Biura Podróży OSKAR. Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem? Posiadają najwyższej klasy
komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele wyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki na drobne przedmioty oraz regulowane
podnóżki pod stopy (niektóre z autokarów ULTRAPREMIUM posiadają podnóżki typu szezlong) Największa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową
podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarach ULTRAPREMIUM klienci mogą korzystać z
indywidualnego, mul medialnego systemu rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Gniazdka 230V i USB w fotelach* Połączenia antenowe Wszystkie wyjazdy
realizowane z miast, które nie znajdują się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób. Uruchomienie połączenia
antenowego zostanie potwierdzone na 2 dni przed dniem wyjazdu.
Położenie:
Hotel położony jest w miejscowości Pomorie , regionie znanym z leczniczych kąpieli błotnych. Od piaszczystej plaży obiekt dzieli 150 m, a w okolicy znajdują się sklepy, bary i
restauracje oraz park wodny Sunset Aquapark. Najbliższy przystanek autobusowy, z którego można dojechać do Słonecznego Brzegu znajduje się w odległości 400 m od hotelu.
Zakwaterowanie:
Trzygwiazdkowy o podwyższonym standardzie hotel , wyremontowany na przełomie 2017/18, składający się z 1 budynku głównego i dysponujący 61 pokojami. Na terenie
obiektu znajduje się duży odkryty basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami, poolbar oraz restauracja serwująca dania kuchni lokalnej i międzynarodowej. . Dodatkowo: pralnia,
kantor, sejf, przedszkole, sala konferencyjna, winda. Zakwaterowanie w przestronnych pokojach z łazienką (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) z balkonami. Pokoje
wyposażone są w bezpłatną klimatyzację, Wi-Fi, TV, lodówkę. Sprzątanie oraz wymiana ręczników odbywa się codziennie.
Plaża:
szeroka, piaszczysta plaża publiczna ok. 150 m od hotelu leżaki i parasole dodatkowo płatne (8 lev)
Warto podkreślić:
nowoczesny i stylowy hotel z przestronnymi pokojami formuła all inclusive świetna lokalizacja do zwiedzania Burgas, Słonecznego Brzegu, Nessebar'u idealny zarówno dla par jak
i rodzin z dziećmi
Cena obejmuje:
W zależności od wybranej opcji transportu Autokar przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między
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siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie - 9 noclegów w wybranym obiekcie wyżywienie – All-inclusive opiekę polskojęzycznego Rezydenta na miejscu
Samolot Przelot samolotem z wybranego lotniska Transfer: Lotnisko - Hotel - Lotnisko 7 noclegów w wybranym obiekcie wyżywienie – All-inclusive opiekę polskojęzycznego
Rezydenta na miejscu
Dostępne opcje wyżywienia:
All Inclusive Light: Napoje od 10:00 do 20:00 – (bułgarskie alkohole, soda, cola, fanta oraz dwa typy soków, woda mineralna) Śniadanie 8:00-10:00 Lunch 12:00-14:00 Słodkie
przekąski/kawa 15:30-16:30 Obiadokolacje 18:00–20:00
Pakiet Komfort:
test Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort. Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os
gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki
Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x
sok) torba materiałowa z logo
Ubezpieczenie:
Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ., na podstawie
podpisanej umowy ubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób
wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw
nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych 4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i
nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 UWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą ﬁnansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka
ubezpieczenia odprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie
rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszać bezpośrednio do Ubezpieczyciela. ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL
25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne,
Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna ,
dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna , dokument do pobrania: Bezpieczne Rezerwacje Warunki
Ubezpieczenia NNW na terenie Polski , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A.
Karta Dużej Rodziny:
Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od
podstawowych cen katalogowych 3% na wyjazdy ﬁrst minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy
młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny:
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i
Turystyski zobowiązany jest do zapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających
granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur
podróży, które utracą płynność ﬁnansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości
rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura..
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