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BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG – LAS VEGAS EUROPY WSCHODNIEJ
Słoneczny Brzeg to najpopularniejszy kurort na wybrzeżu Morza Czarnego. Położony
w sąsiedztwie urokliwego i zabytkowego Nesebyru. Nazwa miejscowości w pełni oddaje panujące
w niej warunki klimatyczne- słońce, czysta woda i wydmy sięgające do 20 m wysokości. Plaża bardzo
dobrze zagospodarowana, szeroka i piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, o długości ok 10 km.
Uhonorowana tytułem Błękitnej Flagi za czystość wody i piasku. Warunki sprzyjają sportom wodnym,
takim jak windsurfing czy nurkowanie. Bogata infrastruktura turystyczna i niezliczona ilość atrakcji:
2 aquaparki, dyskoteki, puby i liczne restauracje powodują że miejsce to
zasługuje na miano Las Vegas Eropy Wschodniej.
Obóz młodzieżowy wiek od 12 lat
Czas trwania: 15.07.-26.07.2021 r. (12 dni) (9 noclegów w Bułgarii)
Cena: 2 090,00 zł/os. (przy zapisie zaliczka 400 zł)
Cena zawiera:
- przejazd autokarem klasy Lux. Podczas podróży nieodpłatnie
dostępny wrzątek; kawa, herbata, zupy i dania instant
we własnym zakresie
- zwiedzanie wg programu
- 9 noclegów w apartamentach
- wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji
- opieka rezydenta, opieka wykwalifikowanej kadry wychowawczej
- ubezpieczenie KL, NNW
- opieka medyczna całodobowa
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz
Pomocniczy; podatek VAT
Dodatkowo płatne:
- wycieczki fakultatywne
- bilety wstępów do dyskotek i aquaparku
- opłata klimatyczna i administracyjna w Bułgarii 15 euro/os.
- kaucja zwrotna w wysokości 20 euro/os.
Zakwaterowanie w Hotelu Camelot **** położonym w centrum
Słonecznego Brzegu, ok. 450 m od plaży; w przestronnych
apartamentach składających się z dwóch pokoi 3+2, 3+3 os. Każdy
posiada łazienkę (wc, prysznic, suszarkę do włosów, ręczniki), TV-SAT
oraz lodówkę. Wszystkie pokoje dysponują klimatyzacją i balkonem. Na
miejscu dostępny jest odkryty basen z barem, bezpłatnymi leżakami
i parasolami. Na terenie kompleksu znajduje się także restauracja
i tawerna, lobby z nieodpłatnym wi-fi, 2 windy, recepcja, kantor,
kompleks boisk sportowych. Na terenie hotelu odbywają się animacje.
Wyżywienie w formie bufetu – śniadania, obiady i kolacje; woda
dostępna cały dzień

Program ramowy:
Dzień 1- wyjazd z Siedlec w godzinach porannych. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię,
Bułgaria.
Dzień 2 - przyjazd w godzinach południowych, obiad, zakwaterowanie w apartamentach. Spotkanie
organizacyjne, podział młodzieży na grupy, przekazanie praktycznych informacji dotyczących wypoczynkuzapoznanie się z programem, ofertą wycieczek i regulaminami. Kolacja, nocleg.
Dzień 3 - 10
Zwiedzanie NESSEBAR! To zabytkowe miasto położone na wybrzeżu Morza Czarnego często nazywane
jest perłą Morza Czarnego. Ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną, miasto zostało wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Podczas wycieczki zobaczymy, m.in. Mury
Bizantyjskie, Starożytne greckie i tureckie łaźnie, Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
amfiteatr. Zatrzymamy się na tarasie widokowym, z którego podziwiać
będziemy wspaniałą panoramę Słonecznego Brzegu i okolic;
Wizyta w Aquapark Nessebar/Aquapark Action — świetna zabawa
i wodne atrakcje m.in.: Free Fall, Kamikaze, Hydrohute, Tornado, basen
ze sztucznymi falami, leniwa rzeka, Wyspa Przygód. Organizator
zapewnia dojazd i powrót pod opieką wychowawcy. Bilet wstępu we
własnym zakresie.
Zwiedzanie Słonecznego Brzegu. Spacery: do Św. Włazu, gdzie mieści
się duża liczba sklepów i restauracji ok. 4 km od Słonecznego Brzegu,
po najdłuższej plaży na Bałkanach - ma ona około 8 km długości.
Dyskoteki – zaledwie pięć minut spacerem znajduje się centrum życia
nocnego z dyskotekami prowadzonymi przez światowej sławy DJ- ów,
z muzyką na żywo. Wyjście do dyskotek dla osób powyżej 16 roku
życia (osoby poniżej 16 roku życia muszą przedstawić Opiekunowi
zgodę Rodzica). Wyjście do dyskoteki zawsze odbywa się z opiekunem,
a podczas dyskoteki robione są zbiórki kontrolne.
Bogaty program animacyjny wg planu hotelowego – aerobik, zumba,
rzutki, tańce, karaoke, dyskoteki w hotelu.
Słodkie lenistwo, czyli kąpiele słoneczne i morskie
Kąpiele pod gwiazdami pod opieką ratowników przy dobrych
warunkach pogodowych
Gry i zabawy na plaży – turnieje sportowe: plażówki, frisbee, piłka wodna, nożna, siatkówka, kometki,
ringo, zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, podchody i biegi terenowe, zabawa w inżynierów
z piasku,
Konkursy: największy zamek z piasku, najlepsze, najśmieszniejsze oryginalne zdjęcie z obozu, filmik
oddający życie obozowe, pokaz mody, wybór miss i mistera na wesoło,
Quiz o Bułgarii „Baw się razem z nami”
Wycieczki fakultatywne
Dzień 11 – śniadanie, wykwaterowanie i złożenie bagażu w autokarze. Lunch przed wyjazdem.
Wyjazd ok. godziny 14.00
Dzień 12 – przyjazd do Polski w godzinach nocnych.
Zabierz ze sobą:
 DOWÓD LUB PASZPORT(ważny minimum 3 miesiące w dniu powrotu)
 kieszonkowe ok. 100 euro
 leki przyjmowane na stałe
Opłatę za turnus można wpłacić w ratach ALIOR BANK O/Siedlce na konto:
PHU Grześkowicz Biuro Turystyczne 55 2490 0005 0000 4500 1994 4334

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

