WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Istnieje możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych podczas dokonywania rezerwacji i doliczenia ich
do ceny imprezy.
Rezerwacja wycieczek może być dokonana najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

podane ceny są orientacyjne i nie obejmują opłat za bilety wstępu

wycieczki odbywają się przy określonej liczbie osób

Rejs statkiem Tatoo
Rozrywkowy rejs największą łodzią imprezową po zatoce nesebyrskiejCzekają na Was trzy pokłady z
międzynarodowymi DJ-ami, bar, taras słoneczny, parkiet taneczny i relaksujące salony. Fantastyczna
impreza z dobrą muzyką i mnóstwem animacji. Podczas rejsu będziecie opalać się na pokładzie statku a
także pływać w morzu pod czujnym okiem ratowników, korzystając ze zjeżdżalni i pzygotowanego basenu.
Serwowane będą napoje bezalkoholowe a dla głodomorów lunch w formie bufetu.
Cena: 115 PLN/os; na miejscu ok. 28 EUR/os.

Guava Beach Party
Szalona impreza w najpopularniejszym miejscu na plaży Słonecznego Brzegu. Zapraszamy do Guava Beach Club,
gdzie łączymy zabawę z chilloutem oraz plaże z parkietem.Świetna zabawa, dance w plażowych rytmach ciekawe
animacje i mega fun gwarantowany. Na spragnionych czekają pyszne przekąski w formie bufetu oraz napoje. A
wszystko to w wyjątkowej scenerii czarnomorskiego wybrzeża. Party o którym nie zapomnicie.
Cena: 80 PLN/os; na miejscu ok 20 EUR/os.

SPA Bułgarskie + Burgas City Break
To jest coś czego każdy,a zwłaszcza panie, w Bułgarii spróbować powinien. Zabieramy was w okolice Burgas, gdzie
znajdują się bogate w minerały kąpieliska. Kąiel w basenach to naturalny peeling, miękka i gładka jak aksamit skóra,
aprzede wszystkim relaka i odprężenie. Błotny eliksir niczym zabieg SPA, podobna odmładza i upiększa. Już
zrelaksowani udamy się do centrum miasta n shopping na głównym bulwarze pełnym fontann, pomników oraz
sklepów znanych bułgarskich projektantów. Na koniec z tarasu Widokowego w Parku Nadmorskim oraz z molo
będziemy podziwiać piękną panoramę Morza Czarnego.
Cena: 69 PLN/os, na miejscu ok. 17 EUR/os.

Clubbing w Słonecznym Brzegu.
Słoneczny Brzeg nie bez powodu jest nazywane Las Vegas Wschodu! Kurort nastawiony na zabawę do białego rana,
oferuje liczne bary, puby i dyskoteki. Do najbardziej obleganych lokali należy zdecydowanie Disco Lazur, położony
tuż przy promenadzie, z 5 parkietami, rozmieszczonych na dwóch piętrach oraz tarasem na powietrzu. Tutaj bawi się
młodzież z całej Europy! Ekskluzywny Part Club Iceberg to również jeden z najbardziej znanych i lubianych klubów
nocnych w Słonecznym Brzegu., gdzie na najwuższym poziomie grają DJ-e z Niemiec, Danii i Anglii. Kolejnym
Lokalem wartym odwiedzenia jest Candy Club. Kilkipoziomowy parkiet o pojemności 800 os., najlepsi DJ-e oraz
niezwykły laser show gwarantują wspaniałą zabawę! W cenie wejściówki do klubów są transfery do/z lokalu. Wyjście
na dyskoteki zawsze odbywa się pod opieką opiekunów.
Cena: 1x wejściówka 29 PLN, pakiet 3 wejściówek 79 PLN

