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BUŁGARIA kolonia | obóz młodzieżowy | wczasy młodzieżowe 18+
Morze Czarne - ZŁOTE PIASKI

PROGRAM
Impreza 10 dni – Pobyt w Bułgarii 8 dni (7 noclegów).
1 dzień – wyjazd z poszczególnych miast w Polsce wg rozkładu jazdy.
2 dzień - przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię, w trakcie podróży dłuż-
szy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 12 Euro). Przy-
jazd do hotelu w Bułgarii w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie.
3 - 8 dzień – Wypoczynek w Bułgarii. Podczas pobytu: 
- LEŻING, PLAŻING, SMAŻING
- PROGRAM ANIMACYJNY W HOTELU PROWADZONY PRZEZ KADRĘ 
ANIMATORÓW (pool party, zajęcia taneczne i fitness, karaoke, kino pod 
gwiazdami, zajęcia sportowo-animacyjne, turnieje sportowe)
- DYSKOTEKI W NAJPOPULARNIEJSZYCH KLUBACH W ZŁOTYCH PIA-
SKACH (wstęp na dyskotekę ok. 12 Lewa) m.in.:  Papaya Disco - klub z 
imprezami tematycznymi. Raz w tygodniu Polish Night specjalnie dla mło-
dzieży z Polski, Bonkers Disco - klub muzyczny znany z imprez z oświetle-
niem UV, imprez z pianą oraz ze świetnej muzyki, PR Club- elegancki klub 
muzyczny z bardzo dobrym nagłośnieniem; codziennie inne gatunki mu-
zyki, Arrogance Music Factory - klub muzyczny dla dorosłych i młodzieży 
powyżej 16 roku życia, 5 sal z różnymi gatunkami muzyki.
- CITY GAME – oprowadzimy Cię po kurorcie: port, najfajniejsze kluby, 
sklepy warte polecenia, a dla odważnych i uważnych nagrody po pełnej 
wyzwań grze miejskiej
- KAMIENNY LAS  - piesza wycieczka do klasztoru MONASTIR AŁADŻA wy-
kutego w wysokich skałach, jedyny tego rodzaju w całym świecie
- WARNA TOUR – półdniowa wycieczka autokarem na krótkie zwiedzanie 
i zakupy
- piesza (OB)Czajka – poznamy spokojniejszą część kurortu Złote Piaski
9 dzień – wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży. Czas wolny na 
plażowanie i zabawę przy basenie. Obiad przed podróżą. Wyjazd z Bułgarii 
w godzinach popołudniowych.
10 dzień – Przejazd przez Bułgarię, Rumunię i Słowację, w trakcie podróży 
dłuższy postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 12 Euro). 
Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych wg rozkładu jazdy (Katowice 
około 14.00). 

PROGRAM FAKULTATYWNY
(realizacja programu przy min. 20 os chętnych)

AQUAPOLIS MIASTECZKO WODNE W ZŁOTYCH PIASKACH - w stylu mau-
retańsko-śródziemnomorskim z dziesiątkami zjeżdżalni i innych wodnych 
atrakcji. ok. 22 Euro. 
JEEP SAFARII - przejażdżka jeepami po okolicy z piknikiem i animacjami. 
ok. 27 Euro. 
JACHT PIKNIK-  rejs statkiem spacerowym wzdłuż wybrzeża: kąpiele, nur-
kowanie, wędkowanie, obiad z morskimi specjałami. ok. 29 Euro 
BAŁCZIK I KALIAKRA –  Bałczik - malownicze miasteczko ze słynnym ogro-
dem botanicznym, dawna rezydencja królowej Rumunii - Marii. Kaliakra to 
przylądek ze stromym wybrzeżem klifowym –najbardziej spektakularny wi-
dok na całym bułgarskim wybrzeżu, utworzony przez naturę.  ok. 22 Euro. 
WARNA + DELFINARIUM - popołudniowa wycieczka autokarowa do War-
ny (Mauzoleum Warneńczyka, show w delfinarium i czas wolny na zakupy) 
ok. 29 Euro

ZAKWATEROWANIE
Hotel RIVA PARK 3* położony w Złotych Piaskach, w pobliżu centrum z mnó-
stwem dyskotek, bazarów, barów; ok. 5 minut od plaży. Przy hotelu ogromny 
basen odkryty (40 m długości), boisko do siatkówki, koszykówki, małe bram-
ki do piłki nożnej oraz scena z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnie-
niem (animacje). Leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie. Ręczniki kąpielo-
we dostępne za kaucją. Obiekt monitorowany całodobowo. Wifi bezpłatnie  
w hallu hotelowym. Sejf w recepcji ( dodatkowo płatny). Pokoje  4, 5, 6 
– osobowe z łazienkami, balkonami, Tv sat, mini bar lub lodówka. Klimaty-
zacja w pokojach. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie (kuchnia bułgarska i europejska: śniadanie, obiad i kola-
cja – szwedzki stół - napoje wliczone w cenę). W hallu przy recepcji woda 
dostępna przez cały dzień. Pobyt  od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu 
w dniu wyjazdu. 

!
do 15.04.2019 -50 złdo 15.03.2019 -100 zł

wiek  
uczestników
13-18 lat
18-25 lat

czas  
trwania

10 dni

KLUBY DYSKOTEKOWE | SUPER ANIMACJE | MŁODZIEŻOWY HOTEL 
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obóz młodzieżowy
Morze Czarne - ZŁOTE PIASKI

WAKACJE NAD MORZEM CZARNYM

BUŁGARIA

nr Terminy Cena do 15.03.19 Cena do 15.04.19 CENA

1 23.06-02.07 1460 1510 1560
2 30.06-09.07 1560 1610 1660
3 07.07-16.07 1560 1610 1660
4 14.07-23.07 1560 1610 1660
5 21.07-30.07 1560 1610 1660
6 28.07-06.08 1560 1610 1660
7 04.08-13.08 1560 1610 1660
8 11.08-20.08 1560 1610 1660

Wczasy 18-25 lat dopłata +90 zł/os/turnus

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport autokarem • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja pro-
gramu • korzystanie z basenu • zajęcia z animatorami • opieka wycho-
wawców i kierownika (nie dotyczy wczasów 18-25 lat) • ubezpieczenie 
TU EUROPA (NNW 3000 Euro, w tym NWS 1800 Euro; KL 30 000 Euro; 
bagaż 300 Euro) • opiekę pilota • składka na TFG 10 zł/os. 
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat 
za wycieczki programu fakultatywnego, obowiązkowej hotelowej kaucji 
zwrotnej 15 Euro. DOPŁATY FAKULTATYWNE: ubezpieczenie od kosz-
tów rezygnacji 3% wartości imprezy, gwarancja niezmienności ceny +50 
zł, ubezpieczenie od chorób przewlekłych + 50 zł.

TRANSPORT
Autokar o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, WC). Wyjazdy 
potwierdzone z miast: Lublin – bez dopłat,  Puławy +30 zł, Radom +70 zł, 
Warszawa +100 zł, Łódź +100 zł, Piotrków Tryb. +80zł, Częstochowa +50 
zł, Katowice – bez dopłat. Przy wyjazdach z miast: Zamość 70 zł, Białystok 
180 zł,  Kielce 150 zł,  Rzeszów +150 zł, Tarnów +120 zł, Kraków +120 zł, 
Gliwice + 80 zł, Olsztyn 170 zł, Toruń + 160 zł,  Gdańsk 190 zł, Poznań 
180 zł, Opole 90 zł, Wrocław +160 zł transport realizowany przy min. 4 
uczestnikach. Na odcinkach krajowych dopuszcza się przejazd pod opieką 
osoby dorosłej innym środkiem transportu niż wyszczególniony w ofercie 
(np. mikrobusem, PKP lub samochodem osobowym) oraz przesiadkę do 
autokaru docelowego. 

UWAGI
Sugerowane kieszonkowe na potrzeby własne ok. 70 Euro + dodatkowo na 
wybrany program fakultatywny + kaucja hotelowa 15 Euro, która obejmu-
je ew. szkody wyrządzone przez uczestników (opłata obowiązkowa, zwra-
cana po wykwaterowaniu w przypadku braku szkód). Wszyscy uczestnicy 
zobowiązani są posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Bagaż do 
autokaru: bagaż główny do luku do 20 kg + bagaż podręczny do autokaru 
mieszczący się pod fotelem lub na półce nad fotelem. Dodatkowo można 
zabrać poduszkę, kocyk. 


