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hotel ColoSSeUM ****
BUŁGARIA przeżywa "drugą młodość" i z roku na rok staje się coraz bardziej
popularna. W miejscowościach nadmorskich ciągle powstają nowe centra
rozrywkowe, aquaparki, puby, bary i restauracje, z których każda ma coś
wyjątkowego do zaoferowania. Plaże są świetnie zagospodarowane, a zaraz przy
nich działają wypożyczalnie sprzętu turystycznego. Na bułgarskim wybrzeżu
Morza Czarnego panują świetne warunki do uprawiania sportów wodnych, jak
żeglarstwo, windsurfing, parachuting i wiele innych. Znaleźć tu można też boiska
do siatkówki plażowej, korty tenisowe, a większych kurortach - pola golfowe.
Bułgaria to także wysokie (najwyższe na Bałkanach) góry, urzekające doliny
i przełomy rzek rzadkiej piękności, to również zabytki z bardzo odległej
i niedawnej przeszłości, a wreszcie nowoczesne zaplecze turystyczne.
SŁONECZNY BRZEG – nowoczesny bułgarski kurort odwiedzany przez
turystów z całego świata. Położony wzdłuż pięknej piaszczystej plaży
i niedaleko najstarszego bułgarskiego miasteczka - Nessebaru. Słoneczny Brzeg
jest znany przede wszystkim z niezliczonej ilości dyskotek, barów, kasyn i hoteli.
Długa promenada wzdłuż plaży niemal do rana tętni życiem, oferując turystom
liczne atrakcje.
ZAKWATEROWANIE: hotel COLOSSEUM **** – położony jest w centrum
Słonecznego Brzegu, zaledwie 50 metrów od plaży. W obiekcie znajdują się
pokoje 3, 4 osobowe oraz apartamenty 5 osobowe (2 pokoje + łazienka).
Wszystkie pokoje w hotelu Colosseum mają łazienkę z prysznicem
i wyposażone są w minibar (płatny dodatkowo) oraz telewizor dostępem do
kanałów telewizji satelitarnej. Każdy pokój posiada klimatyzację indywidualną
GRATIS oraz balkon z widokiem na park lub morze. Na miejscu dostępny jest
odkryty basen z barem i leżakami. Na terenie kompleksu znajduje się także
restauracja, tawerna, lobby bar, recepcja, kantor, siłownia. Na terenie hotelu
odbywają się animacje.
PLAŻA: szeroka piaszczysta w samym centrum kurortu ok. 50 m od hotelu
z licznymi atrakcjami.
WYŻYWIENIE: 3 x dziennie w formie bufetu: śniadanie, obiad i kolacja (kuchnia
bułgarska). Do posiłków podawana jest woda oraz inne napoje. Dodatkowo
całodzienny dostęp do wody. Suchy prowiant na drogę powrotną.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry
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i Rumunię. W trakcie przejazdu dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we
własnym zakresie ok. 5 € lub 20 LEI). Nocny przejazd do Bułgarii.
Dzień 2: Przyjazd do Słonecznego Brzegu. Złożenie bagaży w wyznaczonym
miejscu. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14.00. Spotkanie organizacyjne
z kierownikiem, przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu.
Kolacja, nocleg.
Dzień 3 - 10: Program pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy
na plaży, turnieje, zawody, zabawy ruchowe, zajęcia terenowe nad brzegiem
morza, konkursy z nagrodami, dyskoteki, wycieczki po okolicy, dyskoteki w hotelu,
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (dodatkowo płatne). Spacer
do Nessebaru – najstarszego bułgarskiego miasta położonego na malowniczym,
skalistym półwyspie.
Dzień 11: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym
miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp.; obiad. Późnym
popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd
w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię i Rumunię.
Dzień 12: Dalsza podróż przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach
wieczornych.
WYCIECZKI / ATRAKCJE FAKULTATYWNE:
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TERMINY

Ilość
noclegów

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

30.06 – 11.07
09.07 – 20.07
18.07 – 29.07
27.07 – 07.08
05.08 – 16.08

9
9
9
9
9

1 840
1 840
1 840
1 840
1 840

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem, 9 noclegów w hotelu COLOSSEUM
**** (pokoje 2 - 5 os. z klimatyzacją), pełne wyżywienie w formie
bufetu: 9 śniadań, 9 obiadów i 9 kolacji w formie szwedzkiego stołu;
woda i soki do posiłków, całodzienny dostęp do wody, realizację
programu, spacer z przewodnikiem do Nessebaru, suchy prowiant
na drogę powrotną, opiekę kadry pedagogicznej, pilota, rezydenta,
ratownika, ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.
CENA NIE OBEJMUJE

obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 € (pobieranej w dniu
przyjazdu do hotelu na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych
przez uczestnika obozu w obiekcie; kaucja zwracana jest w dniu
wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), obowiązkowej opłaty klimatycznej
i administracyjnej - 20 €/ os., obowiązkowej składki na TFG – 10 zł/
os., wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do dyskotek (ok. 5 –
10 €/ os./ wstęp – młodzież od lat 16), świadczeń nie wymienionych
w ofercie, dopłat do połączeń antenowych (rozkład jazdy wg tabelki).

BALCZYK - KALIAKRA - Zwiedzanie miasteczka Balczyk, ogrodu botanicznego
UwAgI
z bogatą kolekcję kaktusów oraz pałacu rumuńskiej królowej Marii na terenie
ogrodu. Obiad i przejazd do przylądku Kaliakra. To dwukilometrowy cypel, który dopłata obowiązkowa dla osób które ukończyły 18 lat – 150 zł.
tworzą monumentalne, niemal pionowe skały, sięgające 70 m. To także miejsce
historyczne i jeden z ważniejszych w kraju rezerwatów przyrody. Jego nazwa WARNA - DELFINARIUM - Wycieczka do Warny. Zwiedzanie
oznacza "cudowny przylądek", dzięki występującemu tam różowemu wapieniowi. klasztoru Aladża (opcjonalnie) – wydrążone w skałach wapiennych
Cena ok. 39 €/ os.
pieczary, połączone krętymi schodami robią niesamowite wrażenie.
SOZOPOL - ROPOTAMO - Zapraszamy do nadmorskiej miejscowości w Bułgarii Monastyr ten był miejscem schronienia pierwszych chrześcijan.
– miasteczka Sozopol. Znane jest ze swojej starówki, krętych uliczek i typowych Głównym punktem programu jest przedstawienie w Delfinarium,
domów z epoki Odrodzenia Bułgarii. Zwiedzanie miasteczka Sozopol w formie w ogrodzie morskim w Warnie, które trwa około godziny. Są tam
spaceru z polskojęzycznym przewodnikiem. Obiad; po obiedzie spływ łodzią po trzy przesympatyczne delfiny, bawiące publiczność. Przejazd do
rzece Ropotamo – to jeden z parków narodowych Bułgarii, gdzie pod szczególną Warny, spacer po największych atrakcjach miasta, między innymi
ochroną znajdują się różne gatunki ptactwa wodnego i roślin wodnych. W drodze słynnej katedry „Sweta Paraskiewa”. Czas wolny na zakupy
powrotnej czas wolny w Burgas – drugim, co do wielkości mieście nadmorskim. i spacery. Powrót około godz. 17.00. Cena ok. 36 €/ os.
Cena ok. 25 €/ os.

