BUŁGARIA – 12 – 15 lat
Sveti Konstantin

- pierwszy kurort na wybrzeżu bułgarskim. Pomiędzy klifowymi wybrzeżami
znajdują się piaszczyste plaże, co dodaje miastu uroku i sprawia, że wypoczynek jest tu bardzo przyjemny. W pobliżu
znajduje się Nowy Kompleks z basenami Aqua House, gdzie jest również woda siarkowa.
Znajduje się tylko 8 km od Warny, gdzie można pojechać na wycieczkę do Delfinarium, Klasztoru Skalnego, Katedry,
galerii handlowych itd. 8 km od Złotych Piasków, gdzie można wybrać się na rozrywkę i atrakcje.

Hotel Chaika **
Położenie: 50 m od plaży piaszczystej; wśród parku i
zieleni, bardzo spokojne miejsce.
3 piętra , 99 pokoi dwuosobowych, 3 apartamenty;
Basen zewnętrzny. Leżaki i parasole przy basenie
w cenie. Restauracja z tarasem na zewnątrz. Tenis
stołowy. Wi fi w lobby koło recepcji - bezpłatny;
w pokojach - płatny.
Wyżywienie FULL BOARD W restauracji śniadanie
08:00-10:00, obiad 12:00-14:00, kolacja 18:00-20:00
(napoje podczas obiadu i kolacji).
Pokoje: 4 – osobowe, odnowione w 2018 roku;
Klimatyzacja, łazienka, balkon, TV

Program:
Dzień 1 Wyjazd w godzinach porannych, przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry i
Rumunię. Nocny tranzyt do Bułgarii
Dzień 2 Przyjazd około południa do Hotelu, obiad, zakwaterowanie, zapoznanie z okolicą,
kolacja, nocleg.
Dzień 3 – 9 Śniadania, obiady i kolacje. Pobyt w kurorcie, zajęcia taneczne, plażowanie, gry
i zabawy, uczestnictwo w programach animacyjnych Hotelu. Wycieczki po okolicy.
W czasie pobytu wycieczka autokarowa do Warny: zwiedzanie miasta oraz wizyta
w Delfinarium.
Dzień 10 Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 11 Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
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Cena: 1995 zł/os.

termin:9-20.07.2019

Cena zawiera:
Transport autokarem, zakwaterowanie w Hotelu, wyżywienie i wycieczki – wg opisu, opłata za TFG,
opieka kadry instruktorskiej, ubezpieczenie KL i NNW, pilot na całej trasie, podatek VAT

Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 25 euro)
Uwaga!!!
W Hotelu wymagana jest od każdego uczestnika kaucja – 20 euro od osoby (płaci się podczas
zakwaterowania i się oddaje w ostatni dzień, jeżeli w pokoju nie ma uszkodzeń)
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