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BUŁGARIA - SŁONECZNY BRZEG        
OBÓZ REKREACYJNY DLA MŁODZIEŻY 12 DNI                           wiek uczestników 12-18 lat                                                                 
 

SŁONECZNY BRZEG to największy i najbardziej popularny kurort w Bułgarii z rozbudowaną bazą hotelową i 
gastronomiczną, położony w spokojnej zatoce, 40 km na północ od Burgas. Wspaniałe warunki klimatyczne, 
piaszczysta, piękna plaża (8 km długości i 150 m szerokości), różnorodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, 
tawerny, restauracje i dyskoteki zapewniają udany wypoczynek nawet najbardziej wymagającym gościom. 

HOTEL GŁARUS *** / kategoria lokalna/ ( nasza ocena ****) 2 budynki hotelowe: 2 i 6-piętrowy o wysokim 
standardzie, znajdujące się w starej, zadrzewionej części kurortu, tuż przy plaży, niedaleko od centrum miasta. Obok 
hotelu przepiękna promenada spacerowa. 
Wyposażenie: hol wejściowy z recepcją, windy, przechowalnia bagażu, restauracja z tarasem przy basenie, punkt 
wymiany walut, duży basen, 2 bary przy basenie, basen dla dzieci ze ślizgawką, plac zabaw dla dzieci, jakuzi, masaże, 
łaźnia turecka. Baseny , leżaki na basenie , wi-fi w wskazanych strefach hotelu-gratis 
Pokoje: 2, 3 - osobowe z łazienkami (suszarka do włosów),  klimatyzacja, telefon, telewizor, balkon.  

           Wyżywienie: ALL INCLUSIVE LIGHT 

07.00 – 10.00 – śniadanie w restauracji w formie bufetu 
12.00 – 13.00 – obiad w restauracji w formie bufetu 
15.00 – 17.00 – lody, słodycze, pizza 
18.00 – 20.00 – kolacja w restauracji w formie bufetu 
07.00 – 22.00 – ciepłe napoje, woda, Cola, Fanta z automatu 
RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
1 dzień: O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat bud. "S"). Przejazd przez Słowację, Węgry, 
Serbię.  
2 dzień: Przyjazd do Bułgarii ok. 11.00, zakwaterowanie w godz. popołudniowych, obiadokolacja, nocleg. 
3 - 10 dzień: Wypoczynek, kąpiele w Morzu Czarnym i basenach, dyskoteki, piesze wycieczki po okolicy, zajęcia 
terenowe, gry i zabawy nad brzegiem morza, realizacja programu. Wycieczka piesza do NESEBERU - miasta leżącego 
na półwyspie i wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wycieczka całodzienna, Piraci na 
statku COOC                                                                                                                                                                                  
Program wycieczki  / Piraci na statku KAPITAN COOC / :                                                                                                                  
08.00-09.00  Przejazd z hotelu do Pomoria gdzie czeka statek i piraci .                                                                                     
09.00-10.00  rejs do Sozopolu nazywanego w czasach  ,starożytnych HELOPIOLIS  .                                                      
10.00-11.30  spacer po mieście z polskim przewodnikiem .                                                                                                       
11.30-14.30  rejs na wyspę Św. Iwana . Spacer , plażowanie , kąpiel , łowienie i przygotowanie małż , gry , animacje , 
obiad na statku : sznycel z warzywami , ziemniaki gotowane, chleb , arbuz , napoje bezalkoholowe bez ograniczeń .                                                                                                                                                                            
14.30 -16.00 rejs powrotny do Pomoria , odjazd autokaru do hotelu                                                                                       
16.30-17.00 przejazd do Słonecznego Brzegu . 
Możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach fakultatywnych. 
11 dzień: Wykwaterowanie z pokoi po śniadaniu, złożenie bagaży, czas wolny. Lunch. W godzinach popołudniowych 
wyjazd do Polski, przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację 
12dzień :  
Przyjazd do Krakowa w godzinach popołudniowych. 
CENA ZAWIERA: 
TRANSPORT  komfortowym autokarem  
ZAKWATEROWANIE: 
9  noclegów w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z łazienką i klimatyzacją, korzystanie z basenu, leżaków, parasoli. 
WYŻYWIENIE: all inclusive light 
Napoje: woda mineralna, sok owocowy z automatu od 7.00 - 22.00 w restauracji hotelu w cenie pobytu – bez 
ograniczeń. Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy lunchem w dniu odjazdu.  
Suchy prowiant na drogę. 
Ciepły posiłek tranzytowy w drodze powrotnej. 
opiekę pedagogiczną, opiekę pilota w czasie przejazdu, rezydenta. 
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UBEZPIECZENIE: KL + NNW + bagaż SIGNAL IDUNA POLSKA. 
REALIZACJĘ RAMOWEGO PROGRAMU POBYTU 
CENA NIE ZAWIERA : 
* ubezpieczenia od chorób przewlekłych 
* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy 
* dopłaty do połączeń antenowych
 
TERMINY I CENA : 

30.06-11.07.2018       270 EUR+ 780 ZŁ razem ok 1.955 zł    12/9 noclegów                                                                                      
09.07-20.07.2018       270 EUR+ 780 ZŁ razem ok 1.955 zł    12/9 noclegów                                                                          
18.07-29.07.2018       270 EUR+ 780 ZŁ razem ok 1.955 zł    12/9 noclegów                                                                             
27.07-07.08.2018       270 EUR+ 780 ZŁ razem ok 1.955 zł    12/9 noclegów                                                                   
05.08-16.08.2018       270 EUR+ 780 ZŁ razem ok 1.955 zł    12/9 noclegów                                                                            
14.08-25.08.2018       270 EUR+ 780 ZŁ razem ok 1.955 zł    12/9 noclegów 

 
Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzedaży pieniądza  banku PKO BP obowiązującego w dniu 
dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. Wpłata w PLN lub w EUR. 
Cena „razem około” jest podana orientacyjnie - przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 PLN 

 
UWAGA : WYMAGANY WAŻNY/co najmniej 1 m-c od daty powrotu/ PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY. 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE : organizowane są z polskim przewodnikiem przez bułgarskie biuro MIKE z Pomorie;                                                    
Na całodzienne wycieczki uczestnicy otrzymują suchy prowiant, napój. 
Neseber 12 EUR, Aquapark Słoneczny Brzeg- cały dzień 19,50 EUR, Aquapark Neseber- cały dzień, Jeep Safari 32EUR, 
Sozopol – Zamek Rawadinowo 24 EUR, Warna  24EUR, 
 
 
Wycieczki fakultatywne  w cenie jak wyżej odbywają się przy frekwencji co najmniej 20 osób. Wycieczki można 
zarezerwować i opłacić w BT HUT PLUS przy zakupie imprezy . 
 
DOPŁATY DO TRAS  ANTENOWYCH: 
Gdańsk                     190  zł        Kielce, Częstochowa     65  zł 
Warszawa, Łódź     130  zł        Tarnów, Katowice         60  zł  
Dojazdy antenowe organizowane są przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd może odbywać się autobusem klasy 
turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP. Potwierdzenie dojazdów antenowych do 7 dni przed terminem 
wyjazdu. 
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