BIURO PODRÓŻY AMIDA
ul. Mickiewicza 34, 43-300 Bielsko-Biała
Tel: 33 822 76 08; 33 822 87 07 www.amida.com.pl; amida@amida.com.pl

BUŁGARIA 2021
Ceny promocyjne obowiązują do 31.01.2021
Zapraszamy do rezerwacji poprzez stronę

https://www.amida.com.pl/rezerwacja
Dodatkowa zniżka 50 zł / os. dla STAŁYCH KLIENTÓW
STAŁY KLIENT – osoba znajdująca się w bazie Klientów B.P. Amida na podstawie zgody
marketingowej lub osoba polecona przez Stałego Klienta – zgłoszenie przed sporządzeniem umowy.

Opłata rezerwacyjna 10% przy podpisaniu umowy
20% ceny do 15.04.2021 r., pozostała należność (70%) do 29 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Koszty rezygnacji powyżej 30 dni przed imprezą 5% wartości umowy (Warunki Uczestnictwa III. REZYGNACJA Z IMPREZY pkt. 16 i 19).

PRIMORSKO

HOTEL

QUEEN NELLY *** -

all inclusive

basen, klimatyzacja, Internet WiFi

I i II dziecko do 12 lat (dostawka) -50% od ceny pobytu
Położenie: ok. 300 m od plaży północnej i ok. 350 m od centrum Primorska.
Hotel: 6-piętrowy obiekt z windą, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dysponujący 70 pokojami.
Posiada: recepcję, restaurację, bar przy basenie, siłownię, basen z jacuzzi – leżaki i parasole bezpłatne.
Dla dzieci: łóżeczka, krzesełka w restauracji, brodzik, plac zabaw.
Zakwaterowanie:
* pokoje 2-3-os. z możliwością dostawki (rozkładane łóżko z materacem).
* studio 4-5-os. składa się z sypialni (pokój przechodni) oraz małego pokoju 2-os. z dwoma łóżkami.
* apartament 4-5-os. składa się z pokoju przechodniego z rozkładaną kanapą i sypialni, dwóch łazienek.
Wszystkie pokoje z balkonem, łazienką (suszarka do włosów), lodówką, TV, klimatyzacją centralnie sterowaną
(oprócz małego pokoju w studio).
Wyżywienie all inclusive: śniadania (08:00-10:00), przekąski (10:00-10:30),
obiady (12:30-14:00), przekąski (16:00-16:30), kolacje (18:30-21:00).
Napoje: 12:30-14:00 i 18:30-21:00 w restauracji głównej, 10:00-22:00
w barze przy basenie (lane piwo i wino; z dystrybutora - woda, soki, napoje
bezalkoholowe; lokalne napoje alkoholowe – rakija, wódka, gin, rum).
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PRIMORSKO
HOTEL

NORTH BEACH

AAA+

- HB

basen, klimatyzacja, Internet WiFi

I dziecko do 9 lat (dostawka) – GRATIS, II dziecko do 9 lat (wspólne spanie z rodzicami) – GRATIS,
dziecko 9 do 14 lat (dostawka) -50% od ceny pobytu
Położenie: ok. 80 m od plaży północnej i ok. 400 m od centrum Primorska.
Hotel: gustownie urządzony, z windą, kameralny z 30 pokojami.
Posiada: recepcję, restaurację, podziemny parking (płatny 2 EUR/dobę), basen na dachu - leżaki i parasole bezpłatne,
Internet WiFi przy recepcji.
Zakwaterowanie:
* pokoje 2-os. z możliwością jednej dostawki (rozkładana pufa lub fotel).
* pokój studio 4-os. - jedno pomieszczenie z kanapą 2-os. i sypialnią za zasłoną.
* apartament 4-5-os. – dwie sypialnie (w tym jeden pokój przechodni), taras (widok na morze).
Wszystkie pokoje z balkonem, łazienką (suszarka do włosów), lodówko-chłodziarką, TV, klimatyzacją.
Wyżywienie HB: śniadania (7:30-10:00) i kolacje (18:00-20:00) w formie bufetu, woda i soki do kolacji gratis.

PRIMORSKO

HOTEL

PLAMENA PALACE **** - BB
basen, klimatyzacja, Internet WiFi

I dziecko do 14 lat (dostawka) – GRATIS, II dziecko do 14 lat (dostawka) -50% od ceny pobytu
Położenie: ok. 200 m od plaży północnej oraz ok. 700 m od centrum miasta.
Hotel: 6-piętrowy obiekt z windą, dysponuje 130 pokojami.
Posiada: recepcję i lobby bar czynne 24h, restaurację a’la carte, 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.
Dla dzieci: łóżeczka, krzesełka w restauracji, brodzik ze zjeżdżalnią, plac zabaw.
Zakwaterowanie:
* pokoje 2-os. z możliwością jednej lub dwóch dostawek (rozkładany fotel 80 cm x 180 cm).
Wszystkie pokoje z balkonem, łazienką (suszarka do włosów), płatnym mini barem, TV, klimatyzacją.
Wyżywienie BB: śniadania w formie bufetu (8:00-10:00).

WAŻNE INFORMACJE:
BEZPŁATNA, jednorazowa zmiana terminu wyjazdu do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy (w zależności od
dostępności miejsc, wg aktualnych cen) i uczestnika imprezy do 7 dni przed wyjazdem - dotyczy umów zawartych do
15.04.2021, każda następna zmiana 50 zł/os.

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY przy zawarciu umowy do 31.01.2021.
UBEZPIECZENIE KL I NNW, w tym z rozszerzeniem o choroby przewlekłe, leczenie związane z COVID19
(nie obejmuje kwarantanny). Zalecamy dodatkowe ubezpieczenia - https://www.amida.com.pl/dokumenty
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PRIMORSKO
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY LAGUNA - HB
basen, klimatyzacja, Internet WiFi

I dziecko do 12 lat (dostawka) – GRATIS, II dziecko do 12 lat (dostawka) -50% od ceny pobytu
Położenie: ok. 250 m od plaży oraz ok. 400 m od centrum miasta.
Kompleks Wypoczynkowy: składa się z dwóch segmentów 5-piętrowych (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.
2
Posiada: basen (powierzchnia basenu 40 m , głębokość 1,4 – 1,5 m) z jacuzzi (płatne 3 BGN
za ½ godziny) – leżaki i parasole bezpłatne. WiFi dostępne w lobby bar.
Zakwaterowanie:
* pokoje standardowe 2-4-os. z jedną dostawką (rozkładane łóżko lub fotel) lub dwoma
dostawkami (łóżko piętrowe).
* pokoje rodzinne 4-6-os. składają się z dwóch pokoi. Pokój dzienny (przechodni): 2 łóżka
z możliwością dwóch dostawek (rozkładane łóżka lub fotele), wejście do łazienki oraz
sypialni - wyjście na balkon.
* studio 4-5-os. – wejście z przedpokoju do dwóch pokoi.
Wszystkie pokoje z balkonem, łazienką, chłodziarką, TV, klimatyzacją.
Pokoje 1-os. w VI i IX bez dopłaty (ilość miejsc ograniczona).
Wyżywienie HB: śniadania w formie bufetu (8:00-10:00) i obiadokolacje serwowane
(17:00-19:00) – woda i soki gratis.

PRIMORSKO
FAMILY CLUB ALBA – bez wyżywienia
basen, klimatyzacja, Internet WiFi

I dziecko do 9 lat (dostawka) – GRATIS, II dziecko do 9 lat (dostawka) -50%,
I i II dziecko 9 do 14 lat (dostawka) -50% od ceny pobytu
Położenie: ok. 300 m od plaży północnej i ok. 100 m od centrum.
Obok restauracja z muzyką na żywo (do godz. 23:30).
Hotel rodzinny: odremontowany w 2018 roku; budynek 5-piętrowy bez windy
z ok. 30 pokojami.
Posiada: recepcję, restaurację, bar w ogrodzie, dwa baseny, w tym jeden dla dzieci
o głębokości 60 cm (drugi o głębokości 1,30-1,80 m i wymiarach 12 m x 6 m) - leżaki
i parasole bezpłatne.
Zakwaterowanie:
* pokoje 2-os.: dwa łóżka (po 100 cm)
* pokoje 3-os.: dwa łóżka (po 100 cm) + łóżko (82 cm)
* pokoje 4-os.: dwa łóżka (po 100 cm) + łóżko piętrowe (190 x 82 cm)
Możliwość rezerwacji pokoi 2 i 3-os. ze wspólnym balkonem.
Wszystkie pokoje z balkonem, łazienką, lodówką, TV, klimatyzacją.
Dopłata do pok. 1-os. VI i IX +20%, VII i VIII +50%.
Wyżywienie: we własnym zakresie.
Restauracja czynna od 8:00 do 23:00, możliwość wykupienia wyżywienia – śniadanie
3 EUR, obiad 6 EUR, kolacja 6 EUR (posiłki serwowane).

AUTOKAR 2021
* do 31.01.2021 możliwość wyboru miejsc w autokarze GRATIS
* od 01.02.2021 do 15.04.2021 wybór miejsca w autokarze za dopłatą 20 zł/os./dwie strony
* od 16.04.2021 możliwość wyboru miejsca w autokarze za dopłatą 40 zł/os./dwie strony
* możliwość zakupu dodatkowego miejsca w autokarze za dopłatą 350 zł / 250 zł Stały Klient
Opcja rezerwacji miejsc wymaga potwierdzenia Organizatora, zapisu w umowie i działa w miarę dostępności miejsc.
W wyjątkowych sytuacjach Biuro zastrzega sobie możliwość nieznacznej zmiany miejsc. Dla pozostałych osób miejsca
przydzielone będą według kolejności zgłoszeń. Osoby z umowy zawsze siedzą obok siebie.
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i potwierdzenia Organizatora.
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PRIMORSKO
PENSJONAT KATIA – bez wyżywienia
Internet WiFi

Dziecko do 14 lat (dostawka) -40% od ceny pobytu
Położenie: 4-piętrowy budynek bez windy, pośrodku półwyspu, ok. 10-15 min.
od plaży północnej i południowej, w niedalekiej odległości od Aquaparku i kortów
tenisowych, ok. 300 m od centrum miasta.
Zakwaterowanie:
* apartamenty 4-5-os. - przedpokój; pokój dzienny z wejściem do łazienki - kanapa
2-os., mały aneks kuchenny - podstawowe naczynia kuchenne, kuchenka elektryczna,
sypialnia (podwójne łóżko 140 cm + łóżko 75 cm).
* pokoje 2-3-os.
Wszystkie apartamenty i pokoje (III i IV piętro w budynku) z balkonem, łazienką,
chłodziarką, czajnikiem elektrycznym, TV.
Pokoje 1-os. w VI i IX bez dopłaty (ilość miejsc ograniczona).
Wyżywienie: we własnym zakresie
Do dyspozycji mały, ogólnodostępny aneks kuchenny w ogrodzie.

PRIMORSKO
STUDIA IVAN – bez wyżywienia
Internet WiFi

5 i 6 osoba -40% od ceny pobytu
Położenie: dom w zabudowie szeregowej (bez windy), pośrodku półwyspu,
ok. 10-15 min. do plaży, ok. 400 m do centrum Primorska.
Zakwaterowanie:
* studia 4-5-os. z aneksem kuchennym (szafka kuchenna, zlewozmywak, kuchenka
mikrofalowa lub elektryczna, czajnik elektryczny, podstawowe naczynia, chłodziarka).
* studia 4-6-os. bez aneksu kuchennego (czajnik elektryczny, chłodziarka).
Wszystkie studia z przedpokojem, dwoma niezależnymi pokojami, balkonem, łazienką, TV.
Wyżywienie: we własnym zakresie.

SOZOPOL
DOMY: ELENI i

MAJAK– bez wyżywienia

ELENI: klimatyzacja, Internet WiFi / MAJAK: Internet WiFi

Dziecko do 12 lat (dostawka): -50% (Eleni) / -20% (Majak) od ceny pobytu
Położenie: w przepięknej scenerii Starego Sozopola w bezpośredniej bliskości morza (druga linia brzegowa od skalistego
wybrzeża). Do plaży ok.10 min. spacerkiem urokliwą nadmorską Aleją Figową, przy której znajduje się mnóstwo tawern,
restauracji i kawiarenek. Domy (bez windy) prowadzone w miłej, rodzinnej atmosferze, posiadające kilka pokoi.

ELENI:
Zakwaterowanie:
*pokoje 2-3-os. i apartamenty 2-3- os. z aneksem kuchennym (podstawowe naczynia,
kuchenka elektryczna).
Wszystkie apartamenty i pokój (każdy z możliwością dostawki) z balkonem, łazienką,
chłodziarką, czajnikiem elektrycznym, TV, klimatyzacją.
Wyżywienie: we własnym zakresie.

MAJAK:
Zakwaterowanie:
* pokoje 2-3-os.
Wszystkie pokoje z balkonem (widok na morze),
łazienką, TV.
Wyżywienie: we własnym zakresie.
Do dyspozycji mały, ogólnodostępny aneks kuchenny, czajnik elektryczny, lodówka.
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