Bułgaria - Słoneczny Brzeg

OBÓZ MŁODZIEŻOWY 14 - 18 LAT

SŁONECZNY BRZEG: to bardzo popularny i największy bułgarski kurort, położony blisko zabytkowego Nesebyru,
ok. 35 km od Burgas. Największym atutem Słonecznego Brzegu jest plaża. Szeroka, piaszczysta, niekończąca się
z łagodnym zejściem do morza i bardzo dobrze zagospodarowana. Wzdłuż wybrzeża rozciąga się deptak
z licznymi kawiarniami, sklepikami z pamiątkami. Dyskoteki, kluby nocne, bary, restauracje, parki rozrywki i zespoły
hotelowe z basenami oświetlają o zmroku całe wybrzeże. Słoneczny Brzeg jest idealnym miejscem dla młodych ludzi.
APARTHOTELRIO GRANDE**** ekskluzywny apartamentowiec oddalony od plaży ok. 500 metrów.
ZAKWATEROWANIE w pokojach 4-, 5-osobowych z aneksem kuchennym, łazienką, klimatyzacją w cenie,
lodówką, balkonem, TV.
Do dyspozycji uczestników:
- basen z bezpłatnymi leżakami,
- scena do animacji,
- bar przy basenie,
- bezpłatny internet w lobby (w pokojach dodatkowo płatny),
- w pobliżu hotelu: duży market ok. 50m, restauracje ok. 350m.
WYŻYWIENIE:
- all inclusive w formie bufetu (śniadanie, obiad, kolacja)
- przekąski w ciągu dnia,
- napoje bezalkoholowe: coca-cola, fanta, sprite,
soki i woda z automatów w ciągu dnia.

Agencja Ekologiczna ACER Turystyka i Wypoczynek, ul. Jedności 3A, 65-018 Zielona Góra, (68) 321 46 69, www.acer.zgora.pl

PROGRAM:
1 dzień
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację,
Węgry i Serbię. Po południu dłuższy postój na terenie Słowacji
na ciepły posiłek. Nocny przejazd przez Serbię.
2 dzień
Przyjazd do Słonecznego Brzegu w godzinach porannych.
Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie
w pokojach od godziny 14:00. Pierwszy posiłek obiad.
Spotkanie organizacyjnie, powitanie, przekazanie praktycznych
informacji dotyczących zakwaterowania, wyżywienia,
miejscowości. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się
z programem i regulaminami (kąpieli, obozu). Kolacja, nocleg.
3 – 10 dzień
- rejs statkiem po morzu z zabawą na statku. Podczas rejsu
będzie serwowane jedzenie i napoje bezalkoholowe (fakultet),
- plażowanie,
- kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
- zajęcia na basenie,
- siatkówka, koszykówka, gry zespołowe, zajęcia terenowe
na plaży, zawody sportowe,
- wieczorne spacery po najdłuższej plaży na Bałkanach,
- piesza wycieczka do Nesebyru – spacer po starej części
miasta, piesza wycieczka po promenadzie i molo, gdzie
znajduje się mnóstwo atrakcji dla młodzieży m.in. diabelski
młyn, dmuchane kule, trampoliny itp...,
- wyjścia na dyskoteki poza hotelem (fakultet),
- przejazd do Aquaparku + bilet (fakultet),
- wycieczka do Warny: Delfinarium i Klasztor Aładża
(fakultet).

CENA OBEJMUJE:
- 9 noclegów w hotelu Rio Grande****,
- wyżywienie All Inclusive wg. opisu, całodzienny
dostęp do napojów bezalkoholowych (coca-cola,
fanta, sprite, soki i woda),
- suchy prowiant na drogę powrotną,
- transport autokarem LUX (WC, Video, barek,
klimatyzacja),
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
12 dzień
Dalsza podróż przez Serbię, Węgry, Słowację. Postój na ciepły - bułgarską opiekę medyczną,
- wycieczka do Nesebyru,
posiłek. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
- realizacja programu sportowo-rekreacyjnego,
- dyplomy i nagrody
TERMIN: 17.07 - 28.07.2017
CENA: 1699,00zł brutto - dwa ciepłe posiłki na trasie przejazdu (Słowacja)
Oferta aktualna przy cenie euro 4,40zł
- opłatę klimatyczną, ubezpieczenie KL 10.000 euro,
+ 20 EURO
WEŹ ZE SOBĄ:
NNW 10.000 PLN, bagaż 800 PLN (ubezpieczenie nie
(płatne w autokarze na posiłki
obejmuje chorób przewlekłych),
- ważny paszport lub dowód osobisty,
w trakcie przejazdu)
- podatek VAT.
- wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
- krem z filtrem UV,
Proponowane kieszonkowe na dodatkowe atrakcje:
- nakrycie głowy
ok. 130 EURO (Aquapark, rejs statkiem, dyskoteki,
- przewiewne ubrania,
wycieczki fakultatywne).
- okulary przeciwsłoneczne,
- leki przyjmowane na stałe.
11 dzień
Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży
w wyznaczonym miejscu. Spacer po Słonecznym Brzegu,
ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Powrót do hotelu
na obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem
i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną
do kraju. Przejazd przez Bułgarię i Serbię.

Zalecamy zabranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Agencja Ekologiczna ACER Turystyka i Wypoczynek,
ul. Jedności 3A, 65-018 Zielona Góra, (68) 321 46 69,
www.acer.zgora.pl

CENA NIE OBEJMUJE: świadczeń niewymienionych w ofercie
oraz zwrotnej kaucji w wysokości 20 euro na wypadek ewentualnych
zniszczeń.

