
W tym roku Biuro Podróży AMIDA obchodzi 25-lecie działalności.

To już nasz 26 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.                             

BUŁGARIA 2020

Promocje cenowe
•15% •10% •5%

www. amida.com.pl  
e-mail: amida@amida.com.pl      

    Rok założenia 1995
ul. Mickiewicza 34

43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 822 76 08, 33 822 87 07
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OFERTA SPECJALNA

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY przy zawarciu umowy do 29.02.2020 r.

AUTOKAR 2020
1. Do 20.12.2019 r. możliwość wyboru miejsc w autokarze    GRATIS!
2. Od 21.12.2019 r. do 29.02.2020 r. wybór miejsca w autokarze za dopłatą 20 zł/os./dwie strony
3. Od 01.03.2020 r. możliwość wyboru miejsca w autokarze za dopłatą  40 zł/os./dwie strony
4. Możliwość zakupu dodatkowego miejsca w autokarze  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.

Bezpłatna, jednorazowa zmiana terminu wyjazdu do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy (w zależności 
od dostępności miejsc, dotyczy umów zawartych do 30.04.2020, wg aktualnych cen).

Bezpłatna, jednorazowa zmiana uczestnika imprezy do 7 dni przed wyjazdem, każda następna zmiana 
50 zł / osoba (dotyczy umów zawartych do 30.04.2020).
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.

Do każdej umowy w Bułgarii butelka Jubileuszowego wina.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW, ICH ZNAJOMYCH I RODZIN

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 20.12.2019 r. a otrzymasz zniżkę 15% na osobę od ceny pobytu.

Podpisz umowę do 29.02.2020 r. – zniżka 10% na osobę od ceny pobytu.

Podpisz umowę do 30.04.2020 r. – zniżka 5% na osobę od ceny pobytu. 

Opłata rezerwacyjna 10% ceny imprezy przy podpisaniu umowy; do 30.03.2020 r. dopłata do 30% ceny 
imprezy; pozostała należność 29 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
Opłata rezerwacyjna (zadatek) nie podlega zwrotowi.

-15%

-50 zł

-10%

-5%



WYJĄTKOWE OFERTY DLA RODZIN Z DZIEĆMI
*Gratisy i zniżki dotyczą pobytu, dzieci płacą autokar + ubezpieczenie + TFG 400 zł

Hotel North Beach ^^^ + HB
I dziecko do 7,99 lat (dostawka – rozkładana pufa) GRATIS!*
II dziecko do 7,99 lat (wspólne spanie z rodzicami) GRATIS!*
Dostawka – dziecko 8-13,99 lat -50%*
Dostawka – os. powyżej 14 lat (rozkładany fotel) -20%*

Hotel Plamena Palace **** BB
Dostawka z BB – I dziecko do 13,99 lat  GRATIS!*
Dostawka z BB – II dziecko do 13,99 lat -50%*
Dostawka z BB – os. powyżej 14 lat -20%*

Kompleks Wypoczynkowy Laguna HB
Dostawka – I dziecko 3-11,99 lat w pok. standard GRATIS!*
Dostawka – II dziecko 3-11,99 lat w pok. standard -50%*
Dziecko 3-11,99 lat jako 3 lub 4 os. w pok. rodzinnym -40%*
Dziecko 3-11,99 lat jako 3 lub 4 os. w pok. studio    -30%*
Dziecko do 11,99 lat jako 2 os. w pok. -20%*
Osoba powyżej 12  lat jako 3 lub 4 os. w pok. rodzinnym lub studio  -10%*
Dostawka dziecko do 11,99 lat jako 5 os. w studio lub pok. rodzinnym GRATIS!*

Family Club Alba
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń)   GRATIS!*
Dostawka – I dziecko do 8,99 lat GRATIS!*
Dostawka – I dziecko 9-13,99 lat  -50%*
Dostawka – II dziecko 3-13,99 lat      -50%*
Dostawka powyżej 14 lat  -25%*
Dziecko do 13,99 lat jako 2 os. w pok.  -25%*

Pensjonat Katia
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń)  GRATIS!*
Dostawka – dziecko 3-13,99 lat jako 3 os. w pok. lub jako 5 os. w apartamencie -40%*
Dostawka powyżej 14 lat jako 3 os. w pok. lub jako 5 os. w apartamencie -20%*
Osoba w apartamencie 4-osobowym  -10%*

Studia Ivan
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń) GRATIS!*
Zniżka dla 5 i 6 os. -40%*

Dom Eleni
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń) GRATIS!*
Dostawka  - dziecko 3-11,99 lat -40%*
Dostawka powyżej 12 lat -10%*
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Terminarz wyjazdów autokarowych
Bułgaria 2020

Ilość nocy dotyczy pobytu bez przejazdu
L.p. Wyjazd Ilość noclegów Pobyt Powrót

1. 11.06.2020

8 nocy 12.06-20.06.2020 21.06.2020

15 nocy 12.06-27.06.2020 28.06.2020

19 nocy 12.06-01.07.2020 02.07.2020

2. 19.06.2020
11 nocy 20.06-01.07.2020 02.07.2020

14 nocy 20.06-04.07.2020 05.07.2020

3. 26.06.2020* 7 nocy 27.06-04.07.2020 05.07.2020

4. 30.06.2020
10 nocy 01.07-11.07.2020 12.07.2020

14 nocy 01.07-15.07.2020 16.07.2020

5. 03.07.2020
7 nocy 04.07-11.07.2020 12.07.2020

11 nocy 04.07-15.07.2020 16.07.2020

6. 10.07.2020
11 nocy 11.07-22.07.2020 23.07.2020

14 nocy 11.07-25.07.2020 26.07.2020

7. 14.07.2020
7 nocy 15.07-22.07.2020 23.07.2020

10 nocy 15.07-25.07.2020 26.07.2020

8. 21.07.2020
10 nocy 22.07-01.08.2020 02.08.2020

14 nocy 22.07-05.08.2020 06.08.2020

9. 24.07.2020
7 nocy 25.07-01.08.2020 02.08.2020

11 nocy 25.07-05.08.2020 06.08.2020

10. 31.07.2020
11 nocy 01.08-12.08.2020 13.08.2020

14 nocy 01.08-15.08.2020 16.08.2020

11. 04.08.2020
7 nocy 05.08-12.08.2020 13.08.2020

10 nocy 05.08-15.08.2020 16.08.2020

12. 11.08.2020
10 nocy 12.08-22.08.2020 23.08.2020

14 nocy 12.08-26.08.2020 27.08.2020

13. 14.08.2020
7 nocy 15.08-22.08.2020 23.08.2020

11 nocy 15.08-26.08.2020 27.08.2020

14. 21.08.2020 14 nocy 22.08-05.09.2020 06.09.2020

15. 25.08.2020 10 nocy 26.08-05.09.2020 06.09.2020

Ramowy program imprezy:

1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd 
przez Słowację (postój na posiłek płatny we własnym 
zakresie około 5-7 Euro), Węgry, Serbię. 

2 dzień: przejazd przez Bułgarię – przyjazd do 
miejscowości docelowej w godzinach porannych, 
zakwaterowanie od godz. 14:00.

3-8/9/11/12/15/16/20 dzień: wypoczynek nad  
morzem. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach 
fakultatywnych.

9/10/12/13/16/17/21 dzień: wykwaterowanie 
do godziny 10:00. Wyjazd do kraju w godzinach 
popołudniowych. Przejazd przez Bułgarię i Serbię.

10/11/13/14/17/18/22 dzień: przejazd przez  
Węgry, Słowację (postój na posiłek płatny we własnym 
zakresie około 5-7 Euro). Planowany przyjazd do Bielska 
– Białej około 18:00, do Katowic około 20:00.

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

Przejazd Polska – Bułgaria – Polska  
dla osób niekorzystających z  oferty wypoczynku 
490 zł/dwie strony (zgodnie z długością turnusów);  
290 zł / jedna strona

Rozkład jazdy Bułgaria 2020
Miasto Godzina 26.06.2020*

Katowice – ul. Piotra Skargi przy dworcu PKS 05:00 11:30
Tychy – stacja paliw Orlen przy drodze szybkiego ruchu 05:30 11:45
Pszczyna – parking przy Aldi i Kaufland 05:45 12:00
Czechowice-Dziedzice – stacja paliw Lukoil przy S1 06:00 12:15
Bielsko-Biała – dolna płyta PKS 06:30 13:00
Żywiec - stacja paliw Lotos Optima przy MZK 06:45 13:15
- Zbiórka 15 min. przed odjazdem.
- Miejsca w autokarze przydzielane są według kolejności zgłoszeń lub zgodnie z rezerwacją  miejsc w umowie.  
Numery miejsc podawane są przez pilota. Miejsca na wyjazd i powrót mogą się różnić.

- Podróżnemu przysługuje 1 sztuka bagażu głównego o wadze do 20 kg (nie należy łączyć bagażu) i bagaż 
podręczny do 5 kg. 
Dodatkowa sztuka bagażu 100 zł / sztuka (w przypadku wolnego miejsca w bagażniku). 

- Lodówka turystyczna zaliczana jest jako bagaż główny lub podręczny, w zależności od jej wielkości.
- Wózek przysługuje dzieciom do 3 lat.
- Planowany czas przejazdu: 25-27 godzin. Postoje odbywają się co 3-4 godziny.  
Niektóre toalety na postojach są płatne (0,50-1 EUR).  Istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa.

4 Zapraszamy do wypoczynku            
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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.

PRIMORSKO
Raj dla miłośników plażowania

z Biurem Podróży AMIDA



Kompleks Wypoczynkowy LAGUNA HB 
cena pobytu za osobę w zł

L.p. Data wyjazdu 7 nocy 
10 dni

10 nocy
13 dni

11 nocy 
14 dni

14 nocy 
17 dni

1. 11.06.2020 770 
8 nocy - 1430

15 nocy
1770

19 nocy

2. 19.06.2020 - - 1190 1480

3. 26.06.2020 770 - - -

4. 30.06.2020 - 1150 - 1650

5. 03.07.2020 890 - 1350 -

6. 10.07.2020 - - 1390 1720

7. 14.07.2020 920 1290 - -

8. 21.07.2020 - 1290 - 1720

9. 24.07.2020 920 - 1390 -

10. 31.07.2020 - - 1390 1720

11. 04.08.2020 920 1290 - -

12. 11.08.2020 - 1290 - 1720

13. 14.08.2020 920 - 1390 -

14. 21.08.2020 - - - 1540

15. 25.08.2020 - 1070 - -

Dopłata do pok. 1-osobowego: +40%

ZNIŻKI
I dziecko 3-11,99 lat (dostawka) GRATIS!

II dziecko 3-11,99 lat (dostawka) -50%

Dziecko 3-11,99 lat jako 3 lub 4 os. w pok. rodzinnym -40%

Dziecko 3-11,99 lat jako 3 lub 4 os. w pok. studio -30%

Dziecko do 11,99 lat jako 2 os. -20%

Os. powyżej 12 lat jako 3 lub 4 os. w pok. rodzinnym 
lub studio -5%

Os. powyżej 12 lat (dostawka) -20%

Dziecko 0-2,99 lat (bez świadczeń) GRATIS!

AUTOKAR +390 ZŁ

DOJAZD WŁASNY +100 ZŁ

SAMOLOT Katowice-Burgas-Katowice
transfer 25 EUR/os. przy min. 3 osobach

+ cena 
biletu

KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY LAGUNA

Pokoje:
* Standardowe 2-4-os.- pokoje z łazienką i balkonem, część pokoi z możliwością 
1 dostawki (rozkładane łóżko lub fotel) lub 2 dostawek (łóżko piętrowe). Wszystkie 
pokoje wyposażone są standardowo: 2 łóżka pojedyncze lub sypialnia 2-osobowa, 
szafki nocne, szafa, stolik, krzesła, chłodziarka, 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, ew. 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, chłodziarka, 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, chłodziarka, balkon. 

Pokoje 3-os. (TPL1) mają wspólny balkon z pokojem 2-osobowym (DBLB).
Wszystkie pokoje z klimatyzacją sterowaną indywidualnie.
Pokoje 1-os. w VI i IX bez dopłaty (ilość miejsc ograniczona).  
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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 jazcuzzi (płatne 
3 BGN za ½ godziny). 
WiFi dostępne w lobby bar.

Wyżywienie w formie bufetu: 
śniadania (8:00-10:00) i obiadokolacje 
(17:00-19:00)- woda i soki gratis.
Restauracja a’la carte czynna 
od godz. 8:00 do 23:00.

klimatyzacja • basen • HB • rodzinnie • wieczorki muzyczne • internet WiFi

Cena obejmuje: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota i rezydenta. 
Cena nie obejmuje: transportu wg wybranego wariantu, opłaty klimatycznej 1 EUR /dzień, dziecko do 12 lat 0,5 EUR /dzień, TFG.

w nowej, hotelowej części Primorska, ok. 250 m od plaży oraz ok. 400 m od centrum miasta.



7

Hotel NORTH BEACH AAA+ HB 
cena pobytu za osobę w zł

L.p. Data 
wyjazdu

7 nocy 
10 dni

10 nocy
13 dni

11 nocy 
14 dni

14 nocy 
17 dni

1. 11.06.2020 890 
8 nocy - 1690

15 nocy
1990

19 nocy

2. 19.06.2020 - - 1410 1790

3. 26.06.2020 990 - - -

4. 30.06.2020 - 1490 - 1890

5. 03.07.2020 1050 - 1590 -

6. 10.07.2020 - - 1650 1990

7. 14.07.2020 1090 1520 - -

8. 21.07.2020 - 1520 - 1990

9. 24.07.2020 1090 - 1650 -

10. 31.07.2020 - - 1650 1990

11. 04.08.2020 1090 1520 - -

12. 11.08.2020 - 1520 - 1990

13. 14.08.2020 1090 - 1650 -

14. 21.08.2020 - - - 1790

15. 25.08.2020 - 1390 - -

Dopłata do pok. 1-osobowego: +75%

ZNIŻKI
I dziecko do 7,99 lat (dostawka – rozkładana pufa) GRATIS!

II dziecko do 7,99 lat  (spanie z rodzicami) GRATIS!

Dziecko 8-13,99 lat (dostawka) -50%

Os. powyżej 14 lat (dostawka - rozkładany fotel) -20%

AUTOKAR +390 ZŁ

DOJAZD WŁASNY +100 ZŁ

SAMOLOT Katowice-Burgas-Katowice
transfer 25 EUR/os. przy min. 3 osobach

+ cena 
biletu

HOTEL NORTH BEACHAAA+

klimatyzacja • basen • HB • internet WiFi

Położenie: usytuowany 80 m od plaży 
północnej i 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.

Pokoje: 
2-os. z możliwością jednej dostawki, z klimatyzacją, balkonem i łazienką 
(kabina prysznicowa, umywalka, suszarka do włosów). W każdym pokoju znajduje 
się lodówko-chłodziarka, telefon, TV.

Wyżywienie w formie bufetu: śniadania (7:30-10:00) i kolacje (18:00-20:00), 
woda do kolacji gratis. 

Hotel PLAMENA PALACE                   BB 
cena pobytu za osobę w zł

L.p. Data 
wyjazdu

7 nocy 
10 dni

10 nocy
13 dni

11 nocy 
14 dni

14 nocy 
17 dni

1. 11.06.2020 1090 
8 nocy - 1990

15 nocy
2490

19 nocy

2. 19.06.2020 - - 1540 1890

3. 26.06.2020 1090 - - -

4. 30.06.2020 - 1520 - 2100

5. 03.07.2020 1130 - 1690 -

6. 10.07.2020 - - 1690 2130

7. 14.07.2020 1170 1590 - -

8. 21.07.2020 - 1590 - 2130

9. 24.07.2020 1170 - 1690 -

10. 31.07.2020 - - 1690 2130

11. 04.08.2020 1170 1590 - -

12. 11.08.2020 - 1590 - 2130

13. 14.08.2020 1170 - 1690 -

14. 21.08.2020 - - - 1890

15. 25.08.2020 - 1360 - -

Dopłata do pok. 1-osobowego: +50%

ZNIŻKI
I dziecko do 13,99 lat z BB (dostawka) GRATIS!

II dziecko do 13,99 lat z BB (dostawka) -50%

Os. powyżej 14 lat z BB (dostawka) -20%

Dziecko do 13,99 lat z BB jako 2 os. -20%

AUTOKAR +390 ZŁ

DOJAZD WŁASNY +100 ZŁ

SAMOLOT Katowice-Burgas-Katowice
transfer 25 EUR/os. przy min. 3 osobach

+ cena 
biletu

HOTEL PLAMENA PALACE 
klimatyzacja • basen • BB • internet WiFi

Położenie: hotel znajduje 
się 200 m od plaży północnej oraz ok. 700 m od centrum miasta.

Hotel: 6-piętrowy hotel z windą, dysponuje 130 pokojami. 

Posiada: recepcję i lobby bar czynne 24h, restaurację a’la carte, room service, 
cafe bar, bar przy basenie, fi tness centrum, salę konferencyjną, Internet WiFi 
w lobby bar, sejf, parking, pralnię, wypożyczalnia samochodów,  basen - leżaki 
i parasole bezpłatne, jacuzzi,  sklep z pamiątkami, mini golf, bilard, tenis stołowy.

Dla dzieci: łóżeczka, krzesełka w restauracji, brodzik ze zjeżdżalnią, mini klub 
dla dzieci, plac zabaw.

Pokoje: 
2-os. z możliwością jednej lub dwóch dostawek (rozkładany fotel 80 cm x 180 cm) 
z balkonem i łazienką (kabina prysznicowa, umywalka, suszarka do włosów). 
Wszystkie pokoje wyposażone w: mini bar (płatny dodatkowo), TV, telefon, 
klimatyzację sterowaną indywidualnie.

Wyżywienie w formie bufetu: BB - śniadania (8:00-10:00).

Hotel PLAMENA PALACE                   BB Hotel PLAMENA PALACE                   BB Hotel PLAMENA PALACE                   BB Hotel PLAMENA PALACE                   BB 

Cena obejmuje: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota i rezydenta. 
Cena nie obejmuje: transportu wg wybranego wariantu, opłaty klimatycznej 1 EUR /dzień, dziecko do 12 lat 0,5 EUR /dzień, TFG.



FAMILY CLUB ALBA
klimatyzacja • basen • internet WiFi

Pokoje:
- pok. 2-os.: dwa łóżka (po 100 cm)

- pok.3-os.: dwa łóżka (po 100 cm) + łóżko (82 cm)

- pok.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 wyposażone są w: lodówkę, TV, klimatyzację (w cenie), balkon, 
łazienkę. 

Restauracja czynna od 8:00 do 23:00, możliwość wykupienia wyżywienia 
- śniadanie 3 EUR , obiad 6 EUR, kolacja 6 EUR (posiłki serwowane).

Dopłata do pok. 1-os. VI i IX +20%, VII i VIII +50%.

FAMILY CLUB ALBA 
cena pobytu za osobę w zł

L.p. Data wyjazdu 7 nocy 
10 dni

10 nocy
13 dni

11 nocy 
14 dni

14 nocy 
17 dni

1. 11.06.2020 560 
8 nocy - 1030

15 nocy
1290

19 nocy

2. 19.06.2020 - - 820 1030

3. 26.06.2020 560 - - -

4. 30.06.2020 - 890 - 1160

5. 03.07.2020 630 - 950 -

6. 10.07.2020 - - 990 1190

7. 14.07.2020 650 910 - -

8. 21.07.2020 - 910 - 1190

9. 24.07.2020 650 - 990 -

10. 31.07.2020 - - 990 1190

11. 04.08.2020 650 910 - -

12. 11.08.2020 - 910 - 1190

13. 14.08.2020 650 - 990 -

14. 21.08.2020 - - - 1090

15. 25.08.2020 - 760 - -

Dopłata do pok. 1-osobowego VI/IX: +20%

Dopłata do pok. 1-osobowego VII/VIII: +50%

ZNIŻKI
I dziecko do 8,99 lat (dostawka)               GRATIS!

I dziecko 9-13,99 lat (dostawka) -50%

II dziecko 3-13,99 lat (dostawka) -50%

Os. powyżej 14 lat (dostawka) -25%

Dziecko jako 2 os. -25%

Dziecko 0-2,99 lat (bez świadczeń) GRATIS!

AUTOKAR +390 ZŁ

DOJAZD WŁASNY +100 ZŁ

SAMOLOT Katowice-Burgas-Katowice
transfer 25 EUR/os. przy min. 3 osobach

+ cena 
biletu
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Położenie: usytuowany ok. 300 m od plaży północnej i 100 m od centrum. 
Obok restauracja z muzyką na żywo (do godz. 23:30). 

Hotel rodzinny:  odremontowany w 2018 roku, budynek pięciopiętrowy 
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 przy basenie bezpłatne, ręczniki na basen we własnym zakresie.

Cena obejmuje: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota i rezydenta. 
Cena nie obejmuje: transportu wg wybranego wariantu, opłaty klimatycznej 1 EUR /dzień, dziecko do 12 lat 0,5 EUR /dzień, TFG.



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

Pensjonat KATIA 
cena pobytu za osobę w zł

L.p. Data wyjazdu 7 nocy 
10 dni

10 nocy
13 dni

11 nocy 
14 dni

14 nocy 
17 dni

1. 11.06.2020 390 
8 nocy

- 710 
15 nocy

900
19 nocy

2. 19.06.2020 - - 590 790

3. 26.06.2020 430 - - -

4. 30.06.2020 - 620 - 850

5. 03.07.2020 450 - 670 -

6. 10.07.2020 - - 690 890

7. 14.07.2020 470 650 - -

8. 21.07.2020 - 650 - 890

9. 24.07.2020 470 - 690 -

10. 31.07.2020 - - 690 890

11. 04.08.2020 470 650 - -

12. 11.08.2020 - 650 - 890

13. 14.08.2020 470 - 690 -

14. 21.08.2020 - - - 850

15. 25.08.2020 - 520 - -

Dopłata do pok. 1-osobowego VII/VIII: +70%

ZNIŻKI
Dziecko 3-13,99 lat jako 3 os. w pok. lub jako 5 os. 
w apartamencie Katia (dostawka) -40%

Os. powyżej 14 lat jako 3 os. w pok. lub jako 5 os. 
w apartamencie Katia (dostawka) -20%

Dziecko 0-2,99 lat (bez świadczeń) GRATIS!

AUTOKAR +390 ZŁ

DOJAZD WŁASNY +100 ZŁ

SAMOLOT Katowice-Burgas-Katowice
transfer 25 EUR/os. przy min. 3 osobach

+ cena 
biletu

Studia IVAN 
cena pobytu za osobę w zł

L.p. Data wyjazdu 7 nocy 
10 dni

10 nocy
13 dni

11 nocy 
14 dni

14 nocy 
17 dni

1. 11.06.2020 350 
8 nocy

- 630 
15 nocy

790
19 nocy

2. 19.06.2020 - - 490 620

3. 26.06.2020 350 - - -

4. 30.06.2020 - 490 - 660

5. 03.07.2020 370 - 520 -

6. 10.07.2020 - - 560 690

7. 14.07.2020 370 510 - -

8. 21.07.2020 - 510 - 690

9. 24.07.2020 370 - 560 -

10. 31.07.2020 - - 560 690

11. 04.08.2020 370 510 - -

12. 11.08.2020 - 510 - 690

13. 14.08.2020 370 - 560 -

14. 21.08.2020 - - - 590

15. 25.08.2020 - 440 - -

Dopłata do studia z aneksem kuchennym +10%

ZNIŻKI
5 i 6 os. w studio -40%

Dziecko 0-2,99 lat (bez świadczeń) GRATIS!

AUTOKAR +390 ZŁ

DOJAZD WŁASNY +100 ZŁ

SAMOLOT Katowice-Burgas-Katowice
transfer 25 EUR/os. przy min. 3 osobach

+ cena 
biletu

PENSJONAT KATIA
internet WiFi

Położenie: 4-piętrowy  budynek bez windy, usytuowany pośrodku 
półwyspu, ok. 10-15 min. od plaży północnej i południowej, w niedalekiej 
odległości od Aquaparku i kortów tenisowych, 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) oraz pokoje 2-3-os.  
Wszystkie pokoje i apartamenty posiadają: łazienkę, chłodziarkę, czajnik 
elektryczny, TV, balkon.

Dla gości dostępne tylko III i IV piętro.
Wyżywienie: we własnym zakresie.
Do dyspozycji gości Internet WiFi, barbecue.

W miesiącach VI i IX pokoje 1-os. bez dopłaty (ilość miejsc ograniczona).

STUDIA IVAN
internet WiFi

Studio 4-5-os. z aneksem kuchennym (szafka kuchenna, zlewozmywak, 
kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, podstawowe naczynia), TV, chłodziarka.

Studio 4-6-os. bez aneksu kuchennego (czajnik elektryczny, chłodziarka).
Każde studio składa się z przedpokoju, dwóch niezależnych pokoi, balkonu 
i łazienki. 

Wyżywienie: we własnym zakresie.

9Cena obejmuje: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota i rezydenta. 
Cena nie obejmuje: transportu wg wybranego wariantu, opłaty klimatycznej 1 EUR /dzień, dziecko do 12 lat 0,5 EUR /dzień, TFG.



Malowniczo położony półwysep, a zarazem najstarsze miasto i perełka czarnomorskiego wybrzeża.
Doskonałe miejsce na wypoczynek, plażowanie i spacery w scenerii Starego Sozopolu.
Urokliwe, kręte, brukowane uliczki i stara drewniano – kamienna 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.

Położenie: 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 tawern, restauracji i kawiarenek. 
Dom prowadzony w miłej, rodzinnej atmosferze, z kilkoma pokojami.

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

Wyżywienie: we własnym zakresie.

Dom ELENI 
cena pobytu za osobę w zł

L.p. Data wyjazdu 7 nocy 
10 dni

10 nocy
13 dni

11 nocy 
14 dni

14 nocy 
17 dni

1. 11.06.2020 490 
8 nocy - 890 

15 nocy
1190

19 nocy

2. 19.06.2020 - - 710 890

3. 26.06.2020 490 - - -

4. 30.06.2020 - 710 - 950

5. 03.07.2020 530 - 790 -

6. 10.07.2020 - - 790 990

7. 14.07.2020 550 760 - -

8. 21.07.2020 - 760 - 990

9. 24.07.2020 550 - 790 -

10. 31.07.2020 - - 790 990

11. 04.08.2020 550 760 - -

12. 11.08.2020 - 760 - 990

13. 14.08.2020 550 - 790 -

14. 21.08.2020 - - - 890

15. 25.08.2020 - 680 - -

Dopłata do pok. 1-osobowego: +70%

Dopłata do apt. z aneksem kuchennym +10%

ZNIŻKI
Dziecko 3-11,99 lat (dostawka) -40%

Os. powyżej 12 lat (dostawka) -10%

Dziecko 0-2,99 lat (bez świadczeń) GRATIS!

AUTOKAR +390 ZŁ

DOJAZD WŁASNY +100 ZŁ

SAMOLOT Katowice-Burgas-Katowice
transfer 25 EUR/os. przy min. 3 osobach

+ cena 
biletu

DOM ELENI
internet WiFi • klimatyzacja

STARY SOZOPOL
Dla wielbicieli starych, urokliwych miasteczek

10 Cena obejmuje: zakwaterowanie wg w/w opcji, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota i rezydenta. 
Cena nie obejmuje: transportu wg wybranego wariantu, opłaty klimatycznej 1 EUR /dzień, dziecko do 12 lat 0,5 EUR /dzień, TFG.



WAŻNE INFORMACJE
PIENIĄDZE: do Bułgarii najlepiej zabrać Euro, kurs BGN /lewa/ w stosunku do Euro 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 np. Hotel Plamena Palace oraz korzystanie z bankomatów.  Na trasie przejazdu 
płatności we wszystkich krajach tranzytowych można dokonywać w Euro (najlepiej zabrać niskie nominały).

PILOT/REZYDENT: na trasie przejazdu w autokarze opiekę sprawuje pilot, natomiast podczas Państwa pobytu 
pomocą służy rezydent. W każdym obiekcie znajdują się tablice informacyjne.

ZAKWATEROWANIE: Pokoje przydzielane są przez obiekty zgodnie z rodzajem pokoju zawartym  
w umowie. Doba hotelowa kończy o godz. 10:00 (w pensjonatach) i o godz. 12:00 (w hotelach), a zaczyna się  
o godz. 14:00. Wymiana pościeli co 3-5 dni – w hotelach,  w pensjonatach i Lagunie co 5-7 dni, ręczników  
ok. co 3 dni. Ręczniki plażowe i na basen we własnym zakresie. Szczegółowe opisy i zdjęcia obiektów  
na stronie www.amida.com.pl/obiekty. 

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. 
Przy nakładaniu kolejnej porcji należy zabrać czysty talerz i sztućce.  
Ważne, by zachować umiar w nakładanych porcjach, tak aby nie marnować jedzenia, dziękujemy.  
DO RESTAURACJI, BARÓW W OGRODZIE I PRZY BASENACH ISTNIEJE ZAKAZ WNOSZENIAI SPOŻYWANIA 
WŁASNYCH POSIŁKÓW ORAZ NAPOJÓW. 

INTERNET WIFI: we wszystkich obiektach, dostępny przy recepcji lub w pensjonatach przy wejściu do budynku. 
W pokojach Internet jest słaby lub nieosiągalny. 

CISZA NOCNA: obowiązuje od godziny 23:00 do 07:00. 

PLAŻA: plaże bezpłatne, piaszczyste, z łagodnym zejściem do morza. Dla chętnych leżaki i parasole płatne po 
około 5 BGN każdy. Ręczniki plażowe we własnym zakresie. 

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

* WARNA:  
Wycieczka do Warny ok. 200 km od Primorska.  
Niezapomniana wizyta w największym w tej części Europy delfinarium, podczas której podziwiać będzie można 
występ wytresowanych delfinów. Zwiedzanie cerkwi Św. Bogurodzicy.
Cena: ok. 30 EUR/os. dorosła; 20 EUR/dziecko do  12 lat + wstęp do Delfinarium:  ok. 30 BGN/os. dorosła,  
25 BGN/dziecko do 12 lat

*ISTAMBUŁ: 
380 km od Primorska, przejazd autokarem, wiza turecka, obsługa pilota. 
Program: wyjazd w godzinach wieczornych, rano przyjazd do Istambułu, zwiedzanie (rejs statkiem po Bosforze 
(25 EUR/os. dorosła; 15 EUR/dziecko do 14 lat; dziecko do 6 lat gratis), zakupy na bazarze, powrót do miejsca 
pobytu w godzinach nocnych. W przypadku wycieczki dwudniowej dodatkowo nocleg ze śniadaniem w hotelu  
w Istambule. 
Cena 1-dniowej wycieczki: 55 EUR/os. dorosła + 21 EUR wiza + 25 EUR rejs statkiem po Bosforze 
Cena 2-dniowej wycieczki: 80 EUR/os. dorosła + 21 EUR wiza + 25 EUR rejs statkiem po Bosforze  
+ bilety wstępu w drugim dniu  wycieczki.

B.P. Amida nie jest organizatorem wycieczek fakultatywnych, ceny mogą ulec zmianie.
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OFERUJEMY:
•   Wczasy krajowe               
•   Wczasy zagraniczne
•   Wycieczki objazdowe
•   Egzotyczne eskapady
•   Obozy i kolonie
•   Międzynarodowe przewozy autokarowe
•   Ubezpieczenia turystyczne

ZAPRASZAMY:


