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Rok założenia 1995

www.amida.com.pl

e-mail: amida@amida.com.pl

2018

ul. Mickiewicza 34
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: 33 822 76 08, 33 822 87 07

Szanowni Państwo!
To już nasz 24 sezon w Bułgarii! I jak co roku zapraszamy do spędzenia wakacji w tym ciepłym i gościnnym kraju.
W naszej ofercie posiadamy wyjątkowo piękne i niepowtarzalne południowe wybrzeże z miejscowościami nadmorskimi:
Primorskiem i Sozopolem.
Jesteśmy jednym z pierwszych touroperatorów w tym czarnomorskim regionie. Wieloletnie doświadczenie i starania,
jakie wkładamy w przygotowanie oferty są gwarancją wysokiej jakości usług i udanego wypoczynku. Dbamy o komfort
i bezpieczeństwo podróży. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową T.U. Signal Iduna - polisa nr M 208419.
Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2018
Ilość nocy dotyczy pobytu bez przejazdu
L.p.

Wyjazd

1.

09.06.2018

2.

19.06.2018

3.

22.06.2018

4.

26.06.2018

5.

29.06.2018

6.

03.07.2018

7.

06.07.2018

8.

10.07.2018

9.

13.07.2018

10.

17.07.2018

11.

20.07.2018

12.

24.07.2018

13.

27.07.2018

14.

31.07.2018

15.

03.08.2018

16.

07.08.2018

17.

10.08.2018

18.

14.08.2018

19.

17.08.2018

20.

21.08.2018

21.

24.08.2018

22.
23.

28.08.2018
31.08.2018
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Ilość
nocy
10
13
17
7
10
14
7
11
14
7
10
14
7
11
14
7
10
14
7
11
14
7
10
14
7
11
14
7
10
14
7
11
14
7
10
14
7
11
14
7
10
14
7
11
14
7
10
14
7
11
14
7
10
14
7
11
14
7
10
7
14
10
7

Pobyt

Powrót

10.06-20.06.2018
10.06-23.06.2018
10.06-27.06.2018
20.06-27.06.2018
20.06-30.06.2018
20.06-04.07.2018
23.06-30.06.2018
23.06-04.07.2018
23.06-07.07.2018
27.06-04.07.2018
27.06-07.07.2018
27.06-11.07.2018
30.06-07.07.2018
30.06-11.07.2018
30.06-14.07.2018
04.07-11.07.2018
04.07-14.07.2018
04.07-18.07.2018
07.07-14.07.2018
07.07-18.07.2018
07.07-21.07.2018
11.07-18.07.2018
11.07-21.07.2018
11.07-25.07.2018
14.07-21.07.2018
14.07-25.07.2018
14.07-28.07.2018
18.07-25.07.2018
18.07-28.07.2018
18.07-01.08.2018
21.07-28.07.2018
21.07-01.08.2018
21.07-04.08.2018
25.07-01.08.2018
25.07-04.08.2018
25.07-08.08.2018
28.07-04.08.2018
28.07-08.08.2018
28.07-11.08.2018
01.08-08.08.2018
01.08-11.08.2018
01.08-15.08.2018
04.08-11.08.2018
04.08-15.08.2018
04.08-18.08.2018
08.08-15.08.2018
08.08-18.08.2018
08.08-22.08.2018
11.08-18.08.2018
11.08-22.08.2018
11.08-25.08.2018
15.08-22.08.2018
15.08-25.08.2018
15.08-29.08.2018
18.08-25.08.2018
18.08-29.08.2018
18.08-01.09.2018
22.08-29.08.2018
22.08-01.09.2018
25.08-01.09.2018
25.08-08.09.2018
29.08-08.09.2018
01.09-08.09.2018

21.06.2018
24.06.2018
28.06.2018
28.06.2018
01.07.2018
05.07.2018
01.07.2018
05.07.2018
08.07.2018
05.07.2018
08.07.2018
12.07.2018
08.07.2018
12.07.2018
15.07.2018
12.07.2018
15.07.2018
19.07.2018
15.07.2018
19.07.2018
22.07.2018
19.07.2018
22.07.2018
26.07.2018
22.07.2018
26.07.2018
29.07.2018
26.07.2018
29.07.2018
02.08.2018
29.07.2018
02.08.2018
05.08.2018
02.08.2018
05.08.2018
09.08.2018
05.08.2018
09.08.2018
12.08.2018
09.08.2018
12.08.2018
16.08.2018
12.08.2018
16.08.2018
19.08.2018
16.08.2018
19.08.2018
23.08.2018
19.08.2018
23.08.2018
26.08.2018
23.08.2018
26.08.2018
30.08.2018
26.08.2018
30.08.2018
02.09.2018
30.08.2018
02.09.2018
02.09.2018
09.09.2018
09.09.2018
09.09.2018

Ramowy program imprezy
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy,
przejazd przez Słowację (postój na posiłek
płatny we własnym zakresie około 5-7 EUR),
Węgry, Serbię.
2 dzień: przejazd przez Bułgarię – przyjazd do
miejscowości docelowej w godzinach porannych,
zakwaterowanie w zależności od obiektów.
3-8/11/12/14/15/18 dzień: wypoczynek nad
morzem. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach
fakultatywnych.
9/12/13/15/16/19 dzień: wykwaterowanie
do godziny 10:00. Wyjazd do kraju w godzinach
popołudniowych. Przejazd przez Bułgarię i Serbię.
10/13/14/16/17/20 dzień: przejazd przez Węgry,
Słowację (postój na posiłek płatny we własnym zakresie
około 5-7 EUR). Planowany przyjazd do Bielska-Białej
około 18:00, do Katowic około 20:00.

Rozkład jazdy Bułgaria 2018
Miasto

Godzina

Katowice - ul. Piotra Skargi

05:00

Tychy - stacja paliw Bliska

05:30

Pszczyna - parking przy Aldi i Kaufland

05:45

Czechowice-Dziedzice - stacja paliw Lukoil

06:00

Bielsko-Biała - dolna płyta PKS

06:30

Żywiec - stacja paliw Lotos Optima

06:45

- Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 min. przed odjazdem.
- Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności zgłoszeń lub zgodnie
z rezerwacją miejsc w umowie. Numery miejsc podawane są przez pilota.
- Podróżnemu przysługuje 1 szt. bagażu o wadze 20 kg (nie należy łączyć
bagażu) i bagaż podręczny do 5 kg. Dodatkowa sztuka bagażu 100 zł.
- Wózek przysługuje dzieciom do 3 lat.

WCZASY SAMOLOTOWE
• Terminy do uzgodnienia, zgodnie z rozkładem
lotów i według dostępnych miejsc w obiektach.
• Transfery Lotnisko Burgas–Sozopol/Primorsko–Lotnisko
Burgas 25 EUR/os. przy min. 3 osobach (płatne
w Bułgarii) - dotyczy np. WizzAir.

Uwaga! Podróż do Bułgarii odbywa się na podstawie ważnego
dowodu osobistego lub paszportu (dotyczy również dzieci).

Zapraszamy do wypoczynku

OFERTA SPECJALNA
DLA STAŁYCH KLIENTÓW, ICH ZNAJOMYCH I RODZIN

-50 zł

STAŁY KLIENT płaci mniej

Osoba znajdująca się w bazie klientów B.P. AMIDA na podstawie zgody marketingowej lub osoba polecona
przez stałego klienta - zgłoszenie przed sporządzeniem umowy.

IM SZYBCIEJ, tym taniej
Podpisz umowę do 20.12.2017 r., a otrzymasz zniżkę

-15%

15% na osobę od ceny pobytu.

Podpisz umowę do 28.02.2018 r. – zniżka

10%

Podpisz umowę do 30.04.2018 r. – zniżka

5% na osobę od ceny pobytu.

-10%

na osobę od ceny pobytu.

-5%

Opłata rezerwacyjna 10% ceny imprezy przy podpisaniu umowy; do 30.03.2018 r. dopłata
do 30% ceny imprezy; pozostała należność 29 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Opłata rezerwacyjna (zadatek) nie podlega zwrotowi.
Bezpłatna, jednorazowa zmiana terminu wyjazdu do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy
(w zależności od dostępności miejsc, dotyczy umów zawartych do 30.04.2018 r., wg aktualnych cen).
Bezpłatna, jednorazowa zmiana uczestnika imprezy do 7 dni przed wyjazdem, każda następna zmiana
50 zł/osoba (dotyczy umów zawartych do 30.04.2018 r.).
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i potwierdzenia Organizatora.
UWAGA: warunkiem zachowania zniżek promocyjnych są terminowe wpłaty.
Promocje cenowe nie dotyczą grup zorganizowanych.
Ilość miejsc w promocji jest ograniczona.

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY przy zawarciu umowy do 28.02.2018 r.

AUTOKAR 2018
1. Do 20.12.2017 r. możliwość wyboru miejsc w autokarze 					

GRATIS!

2. Od 21.12.2017 r. do 28.02.2018 r. możliwość wyboru miejsca w autokarze za dopłatą
10 zł/os./jedna strona, 20 zł/os./dwie strony.
3. Od 01.03.2018 r. możliwość wyboru miejsca w autokarze za dopłatą
20 zł/os./jedna strona, 40 zł/os./dwie strony.
4. Możliwość zakupu dodatkowego miejsca w autokarze 						

350 zł

Opcja rezerwacji miejsc wymaga potwierdzenia Organizatora, zapisu w umowie i działa w miarę
dostępności miejsc (dotyczy osobno wyjazdu, osobno powrotu ze względu na różne długości turnusów).
Dla osób spoza pkt. 1, 2, 3 miejsca przydzielane będą według kolejności zgłoszeń.

z BIUREM PODRÓŻY AMIDA
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WYJĄTKOWE OFERTY DLA RODZIN Z DZIEĆMI
*Gratisy i zniżki dotyczą pobytu
Dzieci płacą autokar + ubezpieczenie 							

Hotel North BeachAAA+
I dziecko do 10 lat (dostawka – rozkładana pufa)						
II dziecko do 10 lat (wspólne spanie z rodzicami) 						
Dostawka – dziecko 10-14 lat								

Hotel Plamena Palace****
Dostawka z BB – I dziecko do 14 lat							
Dostawka z BB – II dziecko do 14 lat							

Kompleks Wypoczynkowy Laguna
Dostawka – I dziecko 3-12 lat w pok. standard 						
Dostawka – II dziecko 3-12 lat w pok. standard 						
Dziecko 3-12 lat jako 3 lub 4 os. w pok. rodzinnym 					
Dziecko 3-12 lat jako 3 lub 4 os. w pok. studio 						
Dziecko do 12 lat jako 2 os. w pok. 							
Osoba powyżej 12 lat jako 3 lub 4 os. w pok. rodzinnym lub studio 			
Dostawka dziecko do 12 lat jako 5 os. w studio lub pok. rodzinnym 			

Pensjonat Katia
Dzieci do 3 lat 										
Dostawka – dziecko 3-14 lat jako 3 os. w pok. lub jako 5 os. w apartamencie		
Dostawka powyżej 14 lat jako 3 os. w pok. lub jako 5 os. w apartamencie 		
Osoba w apartamencie 4-osobowym 							

Studia Ivan
Dzieci do 3 lat 										
Zniżka dla 5 i 6 os. 										

Dom Majak
Dzieci do 3 lat 										
Dostawka – dziecko 3-12 lat 								
Dostawka powyżej 12 lat 									

Dom Eleni
Dzieci do 3 lat 										
Dostawka – dziecko 3-12 lat 								
Dostawka powyżej 12 lat 									

4

390 zł
GRATIS!*
GRATIS!*
-50%*
GRATIS!*
-50%*
GRATIS!*
-50%*
-40%*
-30%*
-20%*
-10%*
GRATIS!*
GRATIS!*
-40%*
-20%*
-10%*
GRATIS!*
-40%*
GRATIS!*
-20%*
-10%*
GRATIS!*
-40%*
-10%*

Raj dla miłoŚników plaŻowania

PRIMORSKO

Nowoczesna miejscowość wypoczynkowa, położona na południowym
wybrzeżu Bułgarii, 50 km od Burgas. Wyjątkowa lokalizacja oraz
przyjazny, łagodny klimat i ciepłe morze sprawiają, że jest to idealne
miejsce do wypoczynku. Największym atutem i zaletą Primorska są
niespotykane nigdzie indziej na bułgarskim wybrzeżu dwie piękne,
szerokie, piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza. Promenada
dookoła półwyspu sprzyja długim spacerom wzdłuż wybrzeża.
Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą korzystać z wielu atrakcji,
takich jak: zabawa w Aquaparku, jazda konna, nurkowanie z
instruktorem, przejażdżka na bananie i inne. W mieście znajdują się
wypożyczalnie samochodów, rowerów.
Dzieci mogą mile spędzać czas na placach zabaw, w wesołym
miasteczku. Miłośnikom dobrej kuchni polecamy niezliczoną ilość
restauracji, tawern i barów samoobsługowych na każdą kieszeń.
Zwolennikom bogatego życia nocnego atrakcji dostarczą liczne
dyskoteki i kluby nocne. To miejscowość dla każdego, szczególnie
polecamy tym, którzy uwielbiają kąpiele słoneczne, gorące morze
i dobrą zabawę.
W Primorsku znajdują się: banki, kantory, poczta, przychodnia
lekarska, apteki, liczne sklepy i bazary.
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Pensjonaty
Położenie: 4-piętrowe budynki bez windy, usytuowane pośrodku półwyspu, ok. 10-15 min.
od plaży północnej i południowej, w niedalekiej odległości od Aquaparku i kortów tenisowych,
300 m od centrum miasta.

dobra cena

Pensjonaty Amida
Zakwaterowanie: pokoje 2–3-os. oraz dwa apartamenty 2–3-os.
z aneksem kuchennym (kuchenka elektryczna, podstawowe naczynia).
Wszystkie pokoje i apartamenty posiadają: łazienkę, balkon,
Internet WiFi
lodówkę, czajnik elektryczny, TV, wentylator.
Wyżywienie: we własnym zakresie.

pokój

apartament 2-os.

Pensjonat Katia

Internet WiFi

Zakwaterowanie: pokoje 2–3-os.
oraz apartamenty 4–5-os.
(przedpokój; pokój dzienny – kanapa 2-os.,
ew. dostawka; mały aneks kuchenny – podstawowe
naczynia kuchenne, kuchenka elektryczna;
sypialnia, wejście do łazienki z pokoju dziennego).
Wszystkie pokoje i apartamenty posiadają:
łazienkę, lodówkę, czajnik elektryczny,
balkon, TV.
Do dyspozycji gości Internet WiFi, barbecue.
Wyżywienie: we własnym zakresie.

W miesiącach VI i IX
pokoje 1-os. bez dopłaty.

pokój

L.
p.

Termin
wyjazdu**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

09.06.2018
19.06.2018
22.06.2018
26.06.2018
29.06.2018
03.07.2018
06.07.2018
10.07.2018
13.07.2018
17.07.2018
20.07.2018
24.07.2018
27.07.2018
31.07.2018
03.08.2018
07.08.2018
10.08.2018
14.08.2018
17.08.2018
21.08.2018
24.08.2018
28.08.2018
31.08.2018

KATIA

Cena pobytu za osobę w zł
7
nocy
360
385
395
405
405
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
365
365
340
315

10
nocy
450
540
570
590
590
590
590
590
590
570
500
490
-

11/13
nocy
580*
580
635
635
635
635
635
635
635
535
-

14/17
nocy
760*
760
780
790
800
800
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
720
670
-

Dziecko do 7 lat – wspólne spanie (Amida – łóżko 1 m):
Dopłata do pokoju
+70%
1-osobowego VII/VIII:

AMIDA

Cena pobytu za osobę w zł
7
nocy
370
420
430
440
440
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
390
390
350
330
140

10 11/13 14/17
nocy nocy
nocy
480
610* 800*
600
750
610
790
620
820
680
850
640
850
680
880
640
880
680
880
640
880
680
880
640
880
680
880
640
880
680
880
640
880
680
880
620
880
570
760
530
690
520
200
220
280
+70%

ZNIŻKI

Dostawka - dziecko 3-13,99 lat jako 3 os. w pok. lub jako 5 os. w apartamencie Katia
Dostawka powyżej 14 lat jako 3 os. w pok. lub jako 5 os. w apartamencie Katia
Osoba w apartamencie 4-os. Katia

-40%
-20%
-10%

Dziecko 0-3 lat (bez świadczeń) GRATIS!
Autokar
+390 zł
Samolot
+ cena biletu linii lotniczych
Polska–Bułgaria (Burgas)–Polska
Dojazd własny
+100 zł
Cena zawiera: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota
i rezydenta + transport wg wybranego wariantu.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,5 EUR/dzień, dziecko do 12 lat 0,25 EUR/dzień.

*Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką 13/17 noclegów
**Szczegółowe terminy wyjazdu/powrotu – dostępne na str. 2 w katalogu

apartament 4–5-os.
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pokój

Studia Ivan
Położenie: dom w zabudowie szeregowej,
usytuowany pośrodku półwyspu,
ok. 10-15 min. do plaży,
400 m od centrum Primorska.

dobra cena

Internet WiFi

Studio: 4–5-os. z aneksem kuchennym (szafka kuchenna,
zlewozmywak, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny,
podstawowe naczynia), TV, lodówka.
Studio: 4–6-os. bez aneksu kuchennego
(czajnik elektryczny, lodówka).
Każde studio składa się z przedpokoju,
dwóch niezależnych pokoi, balkonu i łazienki.
Wyżywienie: we własnym zakresie.

• Super cena
dla rodzin
• Dobry
standard

studio 4–5-os. z aneksem kuchennym
Studia IVAN
L.p.

studio 4–6-os. bez aneksu kuchennego

przedpokój

Termin
wyjazdu**

Cena pobytu za osobę w studio w zł
z aneksem kuchennym

bez aneksu kuchennego

7
10 11/13 14/17
7
nocy nocy nocy nocy nocy

10
nocy

11/13 14/17
nocy nocy

1
09.06.2018
420
535* 690*
350
440* 580*
2
19.06.2018
325
500
620
275
430
540
3
22.06.2018
335
505
650
285
445
570
4
26.06.2018
335
480
650
285
410
570
5
29.06.2018
345
520
660
295
465
580
6
03.07.2018
345
490
660
295
420
580
7
06.07.2018
350
540
690
300
470
590
8
10.07.2018
350
490
690
300
420
590
9
13.07.2018
350
540
690
300
470
590
10
17.07.2018
350
490
690
300
420
590
11
20.07.2018
350
540
690
300
470
590
12
24.07.2018
350
490
690
300
420
590
13
27.07.2018
350
540
690
300
470
590
14
31.07.2018
350
490
690
300
420
590
15
03.08.2018
350
540
690
300
470
590
16
07.08.2018
350
490
690
300
420
590
17
10.08.2018
350
540
690
300
470
590
18
14.08.2018
350
480
690
300
420
590
19
17.08.2018
335
465
650
285
395
570
20
21.08.2018
335
450
285
380
21
24.08.2018
325
590
275
490
22
28.08.2018
440
370
23
31.08.2018
295
245
5 i 6 osoba w studio
-40%
Dziecko 0-3 lat (bez świadczeń) GRATIS!
Autokar
+390 zł
Samolot
+ cena biletu linii lotniczych
Polska–Bułgaria (Burgas)–Polska
Dojazd własny
+100 zł
Cena zawiera: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę
pilota i rezydenta + transport wg wybranego wariantu.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,5 EUR/dzień, dziecko do 12 lat 0,25
EUR/dzień.

*Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką 13/17 noclegów
**Szczegółowe terminy wyjazdu/powrotu – dostępne na str. 2 w katalogu
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Kompleks Wypoczynkowy LAGUNA



klimatyzacja

basen

HB

rodzinnie

Internet WiFi

Położenie:
w nowej, hotelowej części Primorska,
ok. 250 m od plaży oraz ok. 400 m
od centrum miasta.
Kompleks Wypoczynkowy:
składa się z dwóch segmentów
pięciopiętrowych (bez windy),
ze wspólną recepcją i zapleczem
gastronomicznym – lobby bar
i restauracja.
W każdym segmencie cztery piętra do
dyspozycji gości. Na każdym piętrze
cztery pokoje standardowe i jeden
pokój rodzinny lub typu studio.
Do dyspozycji:
basen – leżaki i parasole bezpłatne
(powierzchnia basenu 40 m2,
głębokość 1,4-1,5 m) z jacuzzi
(płatne 3 BGN za 1/2 godz.),
WiFi dostępne w lobby bar.
Restauracja a la carte:
czynna od godz. 8:00 do 23:00.
Wyżywienie w formie bufetu:
śniadania (godz. 8:00-10:00)
i obiadokolacje – woda i soki gratis
(godz. 17:00-19:00).

8

Pokoje:
Standardowe 2–3-os.
pokoje z łazienką i balkonem, część pokoi z możliwością dostawki
(rozkładane łóżko, łóżko piętrowe lub kanapa). Wszystkie pokoje
wyposażone są standardowo: 2 łóżka pojedyncze lub sypialnia 2-osobowa,
szafki nocne, szafa, stolik, krzesła, lodówka, TV.
Rodzinny 3–4-os.
pokój przedzielony łazienką – z jednej strony sypialnia i balkon z widokiem
na morze, z drugiej strony kanapa (1,20 m) z dwoma miejscami do spania,
balkon z widokiem na basen na ostatnim piętrze.
Rodzinne 4–6-os.
– składają się z dwóch pokoi, łazienki i balkonu. Pokój dzienny (przechodni).
– 2 łóżka z możliwością dwóch dostawek (łóżka lub fotele rozkładane),
szafka z TV, stolik, krzesła, lodówka, wejście do łazienki oraz sypialni;
– łóżko małżeńskie, szafa, szafki nocne i wyjście na balkon.
Studio 4–5-os.
wejście z przedpokoju do dwóch niezależnych pokoi i łazienki. Sypialnia
z łóżkiem małżeńskim lub dwoma łóżkami, w drugim pokoju dwa łóżka
z możliwością dostawki.
W każdym studio stolik, krzesła, szafa, szafki nocne, TV, lodówka, balkon.
Wszystkie pokoje z klimatyzacją sterowaną indywidualnie (pilot
wydawany za kaucją 10 EUR), łazienką (bez kabiny prysznicowej),
balkonem, TV.
Kompleks Wypoczynkowy LAGUNA – HB
Cena pobytu za osobę w zł

L.
Termin
p.
wyjazdu**
1
09.06.2018
2
19.06.2018
3
22.06.2018
4
26.06.2018
5
29.06.2018
6
03.07.2018
7
06.07.2018
8
10.07.2018
9
13.07.2018
10
17.07.2018
11
20.07.2018
12
24.07.2018
13
27.07.2018
14
31.07.2018
15
03.08.2018
16
07.08.2018
17
10.08.2018
18
14.08.2018
19
17.08.2018
20
21.08.2018
21
24.08.2018
22
28.08.2018
23
31.08.2018
Dopłata do 1 osoby
w pok. 2-os.

7
nocy
740
760
790
830
850
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
870
850
730
660

10
nocy
940
1130
1180
1260
1280
1280
1280
1280
1280
1260
1100
1060
-

11/13 14/17
nocy
nocy
1220* 1580*
1480
1170
1510
1550
1310
1630
1650
1370
1690
1690
1370
1690
1690
1370
1690
1690
1370
1690
1690
1370
1690
1690
1370
1690
1670
1210
1520
1370
-

• I dziecko na dostawce
do 11,99 lat pobyt GRATIS!
• II dziecko na dostawce
do 11,99 lat pobyt -50%!
• Dziecko (2-11,99 lat)
jako druga osoba w pokoju
– zniżka 20% od ceny 		
pobytu.

Ilość pokoi z dostawkami dla dzieci ograniczona.
W miesiącach VI i IX pokoje 1-os. bez dopłaty.

+40%

ZNIŻKI
Dostawka - I dziecko 3-11,99 lat w pokoju:
GRATIS!
Dostawka - II dziecko 3-11,99 lat w pokoju:
-50%
Dziecko 3-11,99 lat jako 3 lub 4 os. w pokoju
-40%
rodzinnym:
Dziecko 3-11,99 lat jako 3 lub 4 os. w pokoju
-30%
studio:
Dziecko do 11,99 lat jako 2-os. w pok.:
-20%
Osoba powyżej 12 lat jako 3 lub 4 os. w pok.
-10%
rodzinnym lub studio:
Dostawka powyżej 12 lat:
-20%
Dziecko 0-3 lat (bez świadczeń) GRATIS!
Autokar
+390 zł
Samolot Polska–Bułgaria
+ cena biletu linii lotniczych
(Burgas)–Polska
Dojazd własny
+100 zł
Cena zawiera: zakwaterowanie wg w/w opcji, śniadania
i obiadokolacje, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota
i rezydenta + transport wg wybranego wariantu.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,5 EUR/dzień;
dziecko do 12 lat 0,25 EUR/dzień.

Zdjęcia i opisy wszystkich
rodzajów pokoi
dostępne na:
www.amida.com.pl

**Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką 13/17 noclegów
**Szczegółowe terminy wyjazdu/powrotu – dostępne na str. 2 w katalogu
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Hotel North BeachAAA+



klimatyzacja

basen

Internet WiFi

HB

Hotel NORTH BEACH***+ HB
Cena pobytu za osobę w zł

L.
Termin
p.
wyjazdu**
1
09.06.2018
2
19.06.2018
3
22.06.2018
4
26.06.2018
5
29.06.2018
6
03.07.2018
7
06.07.2018
8
10.07.2018
9
13.07.2018
10
17.07.2018
11
20.07.2018
12
24.07.2018
13
27.07.2018
14
31.07.2018
15
03.08.2018
16
07.08.2018
17
10.08.2018
18
14.08.2018
19
17.08.2018
20
21.08.2018
21
24.08.2018
22
28.08.2018
23
31.08.2018
Dopłata do pokoju
1-osobowego:

7
nocy
880
920
940
950
960
975
975
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
935
935
885
830

10
11/13 14/17
nocy nocy
nocy
1160 1440* 1790*
1370
1750
1440
1800
1390
1835
1480
1875
1410
1875
1520
1885
1430
1885
1550
1905
1430
1905
1550
1905
1430
1905
1550
1905
1430
1905
1550
1905
1430
1905
1550
1905
1410
1890
1360
1830
1210
1690
1150
+75%

ZNIŻKI
I dziecko do 9,99 lat (dostawka – rozkładana pufa) GRATIS!
II dziecko do 9,99 lat (wspólne spanie z rodzicami) GRATIS!
Dostawka - dziecko 10-13,99 lat:
-50%
Dostawka powyżej 14 lat (rozkładany fotel):
-20%
Autokar
+390 zł
Samolot
+ cena biletu linii lotniczych

Polska–Bułgaria (Burgas)–Polska

Dojazd własny
+100 zł
Cena zawiera: zakwaterowanie wg w/w opcji, śniadania
i kolacje, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota i rezydenta
+ transport wg wybranego wariantu.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,5 EUR/dzień;
dziecko do 12 lat 0,25 EUR/dzień.

*Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką 13/17 noclegów
**Szczegółowe terminy wyjazdu/powrotu – dostępne na
str. 2 w katalogu

Położenie: usytuowany 80 m od plaży
północnej i 400 m od centrum Primorska.
Hotel: elegancki, gustownie urządzony,
z windą, kameralny z 30 pokojami.
Posiada: recepcję, restaurację,
podziemny parking z rezerwacją
(płatny 2 EUR/dobę), basen na dachu
– leżaki i parasole bezpłatne,
Internet WiFi przy recepcji.
Pokoje: 2-os. z możliwością
dostawki, z klimatyzacją,
balkonem i łazienką (wc, kabina
prysznicowa, umywalka,
suszarka do włosów).
W pokoju znajduje się:
mini bar (dodatkowo płatny),
telefon, TV.
Wyżywienie: śniadania
i kolacje w formie bufetu,
woda do kolacji gratis.
• I dziecko do 9,99 lat na dostawce pobyt
z HB GRATIS!
• II dziecko do 9,99 lat (wspólne spanie
z rodzicami) pobyt z HB GRATIS!
• Dziecko 10-13,99 lat pobyt z HB -50%.
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Dodatkowe
5% zniżki
na wyjazdy
w miesiącach VI i IX

Plamena Palace****



klimatyzacja

basen

Internet WiFi

BB
HB

Położenie: hotel znajduje się 200 m od plaży północnej oraz
ok. 700 m od centrum miasta.
Hotel: nowy, 6-piętrowy hotel z windą, dysponuje 130 pokojami.
Posiada: recepcję i lobby bar czynne 24 h, restaurację, room service,
cafe bar, bar przy basenie, fitness centrum, salę konferencyjną,
Internet WiFi w lobby bar, sejf, parking, pralnię, wypożyczalnię
samochodów, basen – leżaki i parasole bezpłatne, jacuzzi, sklep
z pamiątkami, mini golf, bilard, tenis stołowy.

Hotel Plamena Palace**** BB (śniadania)
Cena pobytu za osobę w zł

L.
p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Termin
wyjazdu**
09.06.2018
19.06.2018
22.06.2018
26.06.2018
29.06.2018
03.07.2018
06.07.2018
10.07.2018
13.07.2018
17.07.2018
20.07.2018
24.07.2018
27.07.2018
31.07.2018
03.08.2018
07.08.2018
10.08.2018
14.08.2018
17.08.2018
21.08.2018
24.08.2018
28.08.2018
31.08.2018

7
10
11/13 14/17
nocy
nocy
nocy
nocy
1090
1440* 1870*
850
1290
1710
920
1450
1820
940
1380
1840
1010
1520
1940
1010
1410
1940
1060
1520
1940
1060
1410
1940
1060
1540
1940
1060
1410
1940
1060
1540
1940
1060
1410
1940
1060
1540
1940
1060
1410
1940
1060
1540
1940
1060
1410
1940
1060
1540
1940
1060
1380
1940
1000
1360
1860
1000
1290
930
1730
1250
880
ZNIŻKI
Dostawka z BB - I dziecko do 13,99 lat:
GRATIS!
Dostawka z BB - II dziecko do 13,99 lat:
-50%
Dostawka z BB - powyżej 14 lat:
-20%
Dziecko z BB do 13,99 lat jako druga osoba w pokoju: -20%
450 zł/ 575 zł/
osoba
285 zł/ 410 zł/ 11 HB
14 HB
dorosła
7 HB
10 HB 530 zł/ 695 zł/
Dopłata do
13 HB
17 HB
HB (obiado226 zł/ 288 zł/
kolacji):
dziecko
143 zł/ 205 zł/ 11 HB
14 HB
2-13,99
7 HB
10 HB 265 zł/ 350 zł/
lat
13 HB
17 HB
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
+70%
Autokar
+390 zł
Samolot
Polska–Bułgaria (Burgas)–Polska

+ cena biletu linii lotniczych

Dojazd własny
+100 zł
Cena zawiera: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie
KL i NNW, opiekę pilota i rezydenta + wyżywienie wg wybranej
opcji + transport wg wybranego wariantu.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,5 EUR/dzień,
dziecko do 12 lat 0,25 EUR/dzień.
*Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką 13/17 noclegów
**Szczegółowe terminy wyjazdu/powrotu – dostępne na str. 2
w katalogu

Dla dzieci: łóżeczka, krzesełka w restauracji, brodzik ze zjeżdżalnią,
mini klub dla dzieci czynny w godz. 8:00-11:00, 15:00-20:00,
plac zabaw.
Pokoje: 2-os. z możliwością jednej lub dwóch dostawek (rozkładany
fotel lub łóżko), z balkonem i łazienką (wc, kabina prysznicowa,
umywalka, suszarka do włosów).
Wszystkie pokoje wyposażone są w: mini bar (płatny
dodatkowo), TV Sat, telefon, klimatyzację sterowaną
indywidualnie.
Wyżywienie w formie bufetu:
BB - śniadania (godz. 8:00-10:00)
HB - śniadania (godz. 8:00-10:00)
i obiadokolacje (godz.18:00-21:00)
Obiadokolacja: dania mięsne i bezmięsne, sałaty, desery, lody,
owoce; napoje - soki, lane piwo i wino, kawa, herbata, woda.
• I dziecko do 13,99 lat pobyt z BB GRATIS!
• II dziecko do 13,99 lat pobyt z BB -50%.
• Dzieci do 13,99 lat płacą 50% ceny wyżywienia.
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SOZOPOL

Dla wielbicieli starych, urokliwych miasteczek
Malowniczo położony półwysep, a zarazem najstarsze miasto
i perełka czarnomorskiego wybrzeża będącą „miniaturą”
starego Neseberu. Doskonałe miejsce na wypoczynek
i plażowanie.
Urokliwe, kręte, brukowane uliczki i stara drewnianokamienna zabudowa to coś, co przyciąga turystów z całego
świata. Niepowtarzalny klimat i gościnność ludzi sprawia,
że pobyt w Sozopolu zostanie na długo w pamięci. Godne
polecenia są lokalne restauracje, tawerny serwujące
miejscowe specjały.
W centrum Sozopola znajdują się: liczne bazary, kramiki
z lokalnymi pamiątkami, kantory, banki, poczta, przychodnia
lekarska.
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Domy
Położenie: domy położone w przepięknej scenerii Starego
Sozopola, w bezpośredniej bliskości morza (druga linia brzegowa
od skalistego wybrzeża). Do plaży 10 min. spacerkiem urokliwą
nadmorską Aleją Figową, przy której znajduje się mnóstwo
dobra cena
tawern, restauracji i kawiarenek. Domy prowadzone w miłej,
rodzinnej atmosferze, z kilkoma pokojami każdy.
Wyżywienie: we własnym zakresie.
Internet WiFi

Eleni
Zakwaterowanie:
pokoje standardowe
2- i 3-os. oraz apartament
2- i 3-os. z aneksem
kuchennym (podstawowe
naczynia, kuchenka
elektryczna), każdy
z możliwością dostawki.
Wszystkie pokoje
i apartamenty posiadają:
łazienkę (wc, prysznic,
umywalka), balkon,
lodówkę, czajnik
elektryczny, TV.

Majak
Zakwaterowanie:
pokoje 2–3-os. z łazienką
(wc, prysznic, umywalka),
lodówką, TV oraz balkonem
z widokiem na morze.
Do dyspozycji czajnik elektryczny.
Jeden pokój bez balkonu
(dwa okna: jedno
z suszarką, drugie
z widokiem na morze).
Goście mają dostęp do
ogólnego, niewielkiego
aneksu kuchennego.

Internet WiFi

L.
p.

Termin
wyjazdu**

1
09.06.2018
2
19.06.2018
3
22.06.2018
4
26.06.2018
5
29.06.2018
6
03.07.2018
7
06.07.2018
8
10.07.2018
9
13.07.2018
10 17.07.2018
11 20.07.2018
12 24.07.2018
13 27.07.2018
14 31.07.2018
15 03.08.2018
16 07.08.2018
17 10.08.2018
18 14.08.2018
19 17.08.2018
20 21.08.2018
21 24.08.2018
22 28.08.2018
23 31.08.2018
Dopłata do pokoju
1-osobowego:
Dostawka dziecko
3-11,99 lat:
Dostawka powyżej
12 lat:

MAJAK
Cena pobytu za osobę w zł
7
nocy
420
440
440
460
460
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
440
440
400
400

10
nocy
525
590
630
680
680
680
680
680
680
650
590
570
-

11/13 14/17
nocy
nocy
690*
890*
820
670
840
850
710
870
880
740
890
890
740
890
890
740
890
890
740
900
900
740
900
900
740
900
890
650
840
760
-

ELENI
Cena pobytu za osobę w zł
7
nocy
450
470
480
500
500
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
470
470
450
450

10
nocy
590
650
680
710
730
730
730
730
730
710
660
650
-

+50%

11/13 14/17
nocy nocy
720*
920*
850
720
860
870
750
880
890
780
920
920
780
930
930
780
930
940
780
940
940
780
940
940
780
940
930
680
900
810
-

+70%

ZNIŻKI
-20%

-40%

-10%

-10%

Dziecko 0-3 lat (bez świadczeń) GRATIS!

Autokar
Samolot
Polska–Bułgaria (Burgas)–Polska
Dojazd własny

+390 zł

+ cena biletu linii lotniczych w dniu zakupu
+100 zł

Cena zawiera: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota
i rezydenta + transport wg wybranego wariantu.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,5 EUR/dzień; dziecko do 12 lat 0,25 EUR/dzień.

*Wyjazd w terminie oznaczonym gwiazdką 13/17 noclegów
**Szczegółowe terminy wyjazdu/powrotu – dostępne na str. 2 w katalogu
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WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.

Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez „Biuro Podróży Amida” Iwona Czyżowska stanowią integralną część
Umowy zgłoszenia, chyba że umowa stanowi inaczej.
Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach
zawartych przez Organizatora.
W przypadku tzw. imprez promocyjnych lub last minute zmiany w stosunku
do informacji pisemnych zawartych w katalogach określone są szczegółowo
w umowie.
Organizator „Biuro Podróży Amida” Iwona Czyżowska z siedzibą
w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 34, wpisane do Rejestru Organizatorów
Turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego –
poprzednio Wojewodę Śląskiego pod nr 0740, jest organizatorem turystki
w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych, tzn. przedsiębiorcą
organizującym imprezę turystyczną.
ZAWARCIE UMOWY

5.
a)
b)
6.

7.
—
—
—
8.
9.
a)
b)
c)
10.
11.

12.

13.
14.

Stronami umowy o imprezę turystyczną są:
Uczestnik, który zawarł umowę na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby,
Organizator.
Zawarcie umowy następuje przez podpisanie Umowy zgłoszenia i przyjęcia
tego zgłoszenia przez Organizatora lub działającego na jego rzecz Agenta,
w każdym przypadku wymaga potwierdzenia przez Organizatora. Jeżeli
Uczestnik nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, działa za niego
przedstawiciel ustawowy.
W zależności od terminu podpisania umowy obowiązują następujące
płatności:
do 180 dni przed rozpoczęciem imprezy wpłata do 30% ceny imprezy,
w terminie powyżej 30 dni do 180 dni przed rozpoczęciem imprezy
przedpłata wynosi nie mniej niż 30%,
dopłata do 100% ceny imprezy – 29 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Szczegółowe terminy płatności znajdują się w umowie.
Niedotrzymanie powyższych terminów wpłat (pomimo przypomnień)
oznacza rezygnację Klienta z imprezy na warunkach rezygnacji z udziału
w imprezie turystycznej.
Cena ustalona w umowie może być podwyższona (jeżeli nie jest
w niej zawarta gwarancja niezmienności ceny) z powodu następujących
okoliczności:
wzrost kosztów transportu;
wzrost opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi,
jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich
i lotniczych;
wzrost kursu walut.
W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena ustalona w umowie
nie może być podwyższona.
Żądając dopłaty do ceny w sytuacji określonej w pkt. 9 Organizator
jest zobowiązany udokumentować podwyżkę. Klient może bez zgody
organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie
turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenia
usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z umowy obowiązki.
Przeniesienie uprawnień i przyjęcie obowiązków, o których mowa,
jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym
w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej i zmiana ta
zostanie potwierdzona przez Organizatora na umowie.
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i potwierdzenia
Organizatora.
W przypadku zmiany w umowie Organizator pobiera każdorazowo opłatę
w wysokości 50 zł (nie dotyczy promocji), niezależnie od liczby dni
pozostałych do rozpoczęcia imprezy.
Uczestnik oświadcza, że Jego stan zdrowia zezwala na udział
w imprezie. Organizator oświadcza, że każdy Uczestnik jest ubezpieczony
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA PTU S.A. od Kosztów
Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w trakcie trwania imprezy.
Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych i wad wrodzonych oraz
uprawiania turystyki kwalifikowanej np. nurkowanie itp. (istnieje możliwość
wykupienia dodatkowego ubezpieczenia). Zalecamy posiadanie Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (wydawanej bezpłatnie
w NFZ). Warunki ubezpieczenia Polisy Generalnej nr 205336 stanowią
integralną część umowy i dostępne są na www.amida.com.pl lub w biurze.
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

15. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji i przerwania imprezy turystycznej.
16. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne
oświadczenie o rezygnacji osobiście lub listem poleconym.
17. Za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez
Klienta Organizatorowi lub jego Agentowi, lub datę otrzymania pisemnego
oświadczenia.
18. Klient, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest
zobowiązany zwrócić Organizatorowi poniesione koszty w zależności od
terminu rezygnacji wg następujących zasad:
— do 10% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy,
— do 25% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 29-20 dni przed
rozpoczęciem imprezy,
— do 50% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 19-10 dni przed
rozpoczęciem imprezy,
— do 80% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji pomiędzy 9-3 dni przed
rozpoczęciem imprezy,
— do 90% ceny imprezy, w przypadku rezygnacji poniżej 2 dni przed
rozpoczęciem imprezy.
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W przypadku rezygnacji Organizator zachowa należytą staranność
w działaniu zmierzającym do ograniczenia kosztów związanych z rezygnacją,
uwzględniając indywidualne (udokumentowane) okoliczności danego
przypadku.
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
LUB ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ
19. W przypadku gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki
umowy z Klientem, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient
powinien w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Organizatora,
zawiadomić czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy, albo
b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych
świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
20. W przypadku imprezy, której odbycie jest uzależnione od liczby zgłoszeń
(80% Uczestników), Organizator może odwołać imprezę z powodu braku
wymaganego minimum Uczestników wskazanego w umowie i gwarantuje
powiadomienie o tym Uczestników nie później niż 7 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy.
21. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych
od Klienta, Klient ma prawo wyboru:
a) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub
wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie
ze zwrotem różnicy w cenie, albo
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
22. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
chyba że wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, albo
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących
w wykonywaniu umowy, jeżeli działań tych lub zaniechań nie można było
przewidzieć ani uniknąć, albo
c) siłą wyższą.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy
turystycznej dokonanego na życzenie Uczestnika imprezy.
24. Nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności w programie
imprezy.
REKLAMACJE
25. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient
może złożyć reklamację.
26. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie u wykonawcy usługi
oraz pilota lub rezydenta, a po powrocie powinna być złożona pisemnie
w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy zgodnie z planem. Reklamacja
powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających
reklamację oraz żądanie Uczestnika.
27. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej
założenia.
28. Organizator nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota wycieczki.
29. B.P. Amida nie jest organizatorem wycieczek fakultatywnych.
ZABEZPIECZENIE FINANSOWE ORGANIZATORA
30. Organizator posiada Gwarancję Ubezpieczeniową nr M 208419 ważną
od 18.09.2017 do 17.09.2018 na rzecz Uczestników firmy Signal Iduna
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 01-208 Warszawa,
ul. Przyokopowa 31, Oddział Regionalny 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65.
31. Organizator zapewnia zwrot kosztów powrotu Klienta do kraju
w przypadku gdy wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu oraz pokrycie
zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie niewykonania zobowiązań
umowy. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego.
32. B.P. Amida na podstawie ustawy z dnia 22.07.2016 pobiera na rzecz
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składkę od każdego klienta
objętego umową o imprezę turystyczną (szczegóły na www.UFG.pl).
33. Organizator wydaje Klientowi wpłacającemu należność za imprezę turystyczną
lub zaliczkę przekraczającą 10% tej sumy pisemne Potwierdzenie Zawarcia
Umowy Ubezpieczenia TFG.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SZKODY
34. Każdy Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
paszportowych, celnych, zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych,
bezpieczeństwa we wszystkich krajach podróży.
35. Za szkody wyrządzone w trakcie trwania imprezy odpowiada uczestnik, za
dzieci ich opiekun prawny.
36. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających
w autokarze jest zabronione. Osobom, u których zachodzi
podejrzenie spożywania w/w substancji, Organizator ma prawo
odmówienia przewozu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażaniem
zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do realizacji niniejszej umowy. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych
osobowych przez B.P. Amida w celach marketingowych odbywa się na
podstawie odrębnej zgody zawartej w Umowie. Niewyrażenie w/w zgody
marketingowej spowoduje usunięcie klienta po realizacji imprezy z bazy
danych Organizatora i niemożność korzystania ze zniżki stałego klienta.
38. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

WaZne informacje
BUŁGARIA: stolica – Sofia; język – bułgarski; waluta – BGN
(lew); czas lokalny: +1 godzina; klimat: średnie temperatury
powietrza latem 25-30OC. Od stycznia 2007 roku kraj należący
do Unii Europejskiej.
INFANT: dziecko od 0-2 lat bez świadczeń (w dniu wyjazdu nie
może mieć ukończone 2 lata).
AUTOKAR: Miejsca w autokarze przydzielane są według
kolejności zgłoszeń lub wg umowy z opcją rezerwacji
– szczegóły str. 3 katalogu. Numery miejsc podawane
są przez pilota. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki
15 min. przed odjazdem. Podróżnemu przysługuje 1 szt.
bagażu głównego o wadze do 20 kg (nie należy łączyć
bagażu) i bagaż podręczny do 5 kg. Lodówka turystyczna
zaliczana jest jako bagaż główny lub podręczny, w zależności
od jej wielkości. Do luku bagażowego można zabrać wózek
dziecięcy dla dziecka do lat 3. Żaden bagaż nie może
znajdować się w przejściu autokaru. Dodatkowy bagaż płatny
100 zł za sztukę (w przypadku wolnego miejsca w bagażniku).
Podróż do Bułgarii odbywa się na podstawie ważnego dowodu
osobistego lub paszportu. Planowany czas przejazdu:
25-27 godzin. Postoje odbywają się co 3-4 godziny. Niektóre
toalety na postojach są płatne (0,50-1 EUR).
15 maja 2015 r. weszła w życie zmieniona Ustawa Prawo o ruchu
drogowym, zgodnie z którą nie ma już obowiązku sadzania dzieci do
lat 12 w foteliku ochronnym podczas podróży autokarem. Decyzja
należy do Państwa (fotelik należy zabrać we własnym zakresie).
Istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa.
PIENIĄDZE: do Bułgarii najlepiej zabrać EUR, kurs BGN (lewa)
w stosunku do EUR jest stały i wynosi 1 EUR = 1,91 BGN do
1,93 BGN w zależności od punktu wymiany walut. Polecamy
bezpieczną wymianę walut w bankach lub w hotelach oraz
korzystanie z bankomatów.
Na trasie przejazdu płatności we wszystkich krajach tranzytowych
można dokonywać w EUR (najlepiej zabrać niskie nominały).
CENA WCZASÓW: ceny w tabelach dotyczą pobytu. Do
poszczególnych cen należy doliczyć transport według wybranego
wariantu.
PILOT/REZYDENT: na trasie przejazdu w autokarze opiekę
sprawuje pilot, natomiast podczas Państwa pobytu pomocą służy
rezydent. Dodatkowo w każdym obiekcie znajdują się tablice
informacyjne.
ZAKWATEROWANIE: Pokoje przydzielane są przez obiekty zgodnie z rodzajem pokoju zawartym w umowie. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00
(w pensjonatach) i o godz. 12:00 (w hotelach). Wymiana pościeli
co 3-5 dni – w hotelach, w pensjonatach i Lagunie co 5-7 dni,
ręczniki w pokojach małe i duże. W hotelach Internet WiFi dostępny jest przy recepcji, w pensjonatach przy wejściu do budynku (dotyczy obiektów, które mają w ofercie dostęp do Internetu
WiFi). W pokojach Internet jest słaby lub nieosiągalny. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 07:00.
WYŻYWIENIE W FORMIE BUFETU: można jeść, ile się
chce, ale nie można wynosić. W uzasadnionym przypadku
(np. choroba) jest możliwość zabrania porcji do pokoju po
uprzednim poinformowaniu personelu.
LOKALNE PAMIĄTKI: wyroby ze skóry i futra, wyroby ręcznie
haftowane, ceramika, wyroby garncarskie, jubilerskie i z kutego
żelaza, obrazki i ikony, płyty z tradycyjną muzyką ludową,
kosmetyki. Polecamy również oryginalne bułgarskie przyprawy
oraz pyszne, naturalne przetwory z warzyw i owoców.
ORIENTACYJNE CENY: obiad w restauracji – ok. 10-15 BGN,
pocztówka – od 2 BGN, znaczek pocztowy – od 2 BGN, coca-cola,
fanta (0,25 l) – od 1 BGN; warzywa – od 2 BGN, owoce – od 1 BGN;
kawa – od 0,5 BGN; wino, wódka – od 7 BGN; piwo – od 1,5 BGN;
lody – od 1 BGN; chleb – od 1 BGN.

PLAŻE: bezpłatne, piaszczyste, z łagodnym zejściem do
morza. Dla chętnych leżaki i parasole płatne po około 5 BGN
każdy. Ręczniki plażowe we własnym zakresie. Flaga
sygnalizacyjna informuje o bezpieczeństwie kąpieli w morzu ze
względu na różne fale: flaga zielona – kąpiel bez ograniczeń,
flaga żółta – kąpiel bez dmuchanych akcesoriów plażowych,
flaga czerwona – zakaz kąpieli lub kąpiel w wyznaczonych
przez ratowników miejscach. Na plaży znajdują się liczne punkty
gastronomiczne i bary.
UBEZPIECZENIE:
1. Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez B.P. Amida jest
ubezpieczony od KL, NNW, BP w T.U. Signal Iduna na podstawie Umowy Generalnej nr 205336.
Suma ubezpieczenia KL (koszty leczenia) wynosi równowartość 10.000 EUR, NNW (następstwa nieszczęśliwych
wypadków) 7.000 zł, BP (bagaż podróżny) 800 zł.
Przedmiotem ubezpieczenia jest nagłe zachorowanie
lub nieszczęśliwy wypadek (w tym również poród,
który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, leczenie
stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów – do
wysokości 600 zł), transport.
CENTRALA ALARMOWA CZYNNA 24 GODZINY
tel.: + 48 22 864 55 26
fax: + 48 22 575 95 75
SMS: + 48 661 000 888
SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez zgody
Centrali Alarmowej z wyłączeniem sytuacji, w której
Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia obiektywnie
nie mógł skontaktować się z Centralą Alarmową.
POLISA
NIE
OBEJMUJE
zdarzeń
pozostających
w związku ze spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków
lub innych środków odurzających.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób przewlekłych i nowotworowych (CP), istnieje możliwość
rozszerzenia odpowiedzialności CP.
Koszt 4,80 zł/dzień/osoba.
ZALECAMY posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego EKUZ (wydawanej bezpłatnie w NFZ).
Obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne
Podróże” Towarzystwa Ubezpieczeniowego SIGNAL
IDUNA Polska.
3. KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ:
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej RG oraz kosztów
przerwania imprezy turystycznej RGS. Polisę należy wykupić
do 5 dni od daty podpisania umowy uczestnictwa, gdy
do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest więcej niż 30
dni lub w dniu podpisania umowy uczestnictwa, gdy do
rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni.
Rezygnacje muszą być udokumentowane.
BP_RG1 – koszty rezygnacji z imprezy turystycznej
2,35% ceny imprezy turystycznej (z rozszerzeniem
o choroby przewlekłe 5,88%).
BP_RGS1 – koszty przerwania imprezy turystycznej
1,30% ceny imprezy turystycznej (z rozszerzeniem
o choroby przewlekłe 3,25%).

Szczegółowe informacje
dotyczące warunków ubezpieczenia
dostępne są na stronie
www.amida.com.pl
lub www.signal-iduna.pl
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE
• Neseber cena 20 EUR/os. dorosła, 13 EUR/dziecko do 14 lat.
• Neseber + wieczór folklorystyczny

100 km od Primorska, przejazd autokarem, zwiedzanie Neseberu z przewodnikiem, czas wolny. Przejazd do
wioski Bata, do restauracji ludowej z ekspozycją etnograficzną: występ zespołu folklorystycznego, bogaty
program artystyczny dla dzieci i dorosłych, taniec boso na rozżarzonych węglach (nestinarstwo), kolacja
z winem, wspólna zabawa przy muzyce cena: ok. 30 EUR/os. dorosła; 20 EUR/dziecko do 14 lat.

• Istambuł

380 km od Primorska, przejazd autokarem, wiza turecka, obsługa pilota (cena jednodniowej wycieczki
ok. 50 EUR + wiza 20 EUR, dwudniowej ok. 80 EUR + wiza 20 EUR. Program: wyjazd w godzinach
wieczornych, rano przyjazd do Istambułu, zwiedzanie (rejs statkiem po Bosforze ok. 25 EUR/os.), zakupy
na bazarze, powrót do miejsca pobytu w godzinach nocnych. W przypadku wycieczki dwudniowej dodatkowo
nocleg ze śniadaniem w hotelu w Istambule.

• Warna

Wycieczka do Warny ok. 200 km od Primorska (cena ok. 30 EUR/os. dorosła; 20 EUR/dziecko do
12 lat) – Delfinarium (wstęp ok. 30 BGN/os. dorosła; 25 BGN/dziecko do 12 lat). Niezapomniana
wizyta w największym w tej części Europy delfinarium, podczas której podziwiać będzie można występ
wytresowanych delfinów. Zwiedzanie cerkwi Św. Bogurodzicy i czas wolny w centrum miasta.

• Inne atrakcje

Aquapark
cena: ok. 30 BGN w godz. 14:00-19:00,
dzieci do 130 cm wzrostu 10 BGN;
ok. 25 BGN za całodniowy pobyt,
dzieci do 130 cm wzrostu 20 BGN.
Podwodny Świat nurkowanie
z instruktorem, cena: ok. 70 BGN.

B.P. Amida nie jest organizatorem wycieczek fakultatywnych, cena może ulec zmianie.

