
 

 

 

                            

                      TERMIN: 18.07-29.07.2015 lub   

                                        05.08-16.08.2015 

     CENA: 1 510 zł 

 

Złote Piaski - jeden z najsłynniejszych kurortów bułgarskich, 

unikalny "złoty kącik" wybrzeża Morza Czarnego. Wiekowy las, 

opada łagodnie aż do samych złocistych plaż i morza. Wśród 

pięknej zieleni drzew znajdują się nowoczesne hotele z basenami, 

urządzeniami i placami sportowymi, restauracjami, klubami, 

kasynami i dyskotekami. Przy plaży znajdują się ogólnodostępne, 

bezpłatne kompleksy basenów z atrakcyjnymi zjeżdżalniami.  

Na miłośników sportów wodnych czekają liczne atrakcje: windsurfing, narty wodne, 

spadochrony, rejsy jachtem. Ze Złotych Piasków warto wybrać się na wycieczkę do 

oddalonej o 10 km Warny, jednego z największych i najpiękniejszych miast Bułgarii. 

  

HOTEL ZŁOTY RÓG *** - 4 piętrowy budynek położony wśród zieleni, w górnej 

części kurortu Złote Piaski, ok. 500m od plaży (zejście uliczkami Złotych Piasków)  

i centrum kurortu, ok. 600m. od największego w Bułgarii AQUA PARKU.  

Do dyspozycji gości: przestronny hol recepcyjny, winda, lobby bar, restauracja   

z tarasem, punkt wymiany walut, płatny sejf w recepcji.  Na terenie hotelu: basen  

z tarasem słonecznym, bilard, stół do ping-ponga, boisko 

sportowe.  

 

ZAKWATEROWANIE:  pokoje  3, 4 – osobowe z łazienkami, klimatyzacją, 

balkonami. Możliwe pokoje 5 osobowe. 

 

 

WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE LIGHT:  

śniadanie, obiad, kolacja w formie szwedzkiego stołu łącznie z napojami. Zapewniona jest woda poza posiłkami. 

 
PROGRAM RAMOWY: 

1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię lub Rumunię. 

Wieczorem dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 €).  

Nocny przejazd do Bułgarii. 

2 dzień: przyjazd do Złotych Piasków. Złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Zakwaterowanie  

w pokojach od godziny 14:00. Lunch, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, przekazanie praktycznych 

informacji dotyczących pobytu. Kolacja, nocleg. 

2-11 dzień: program pobytu: plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, gry i zabawy na plaży, turnieje, 

zawody, zabawy ruchowe: zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, konkursy z nagrodami, 

dyskoteki, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.  

Wycieczka do Warny, (zwiedzanie miasta, spacer do Monastyru Aładża). 



11 dzień: wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Czas wolny  

na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Lunch. Późnym popołudniem 

zbiórka przed hotelem i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną 

do kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię. 

12 dzień: dalsza podroż przez kraje tranzytowe. Przyjazd do Polski w godzinach 

wieczornych. 

 

ZAPEWNIAMY: 

 transport autokarem (WC, barek, TV) 

 9 noclegów w hotelu Złoty Róg *** 

 pełne wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji w formie szwedzkiego 

stołu, całodzienny dostęp do wody, 

 suchy prowiant na drogę powrotną, 

 opiekę kadry pedagogicznej, opieka rezydenta w języku polskim, kierownika obozu, ratownika, 

 ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, OC, 

 bezpłatny transfer na plażę Nirvana, 

 wycieczkę do Warny i do Monastyru Aładża. 

 

CENA NIE ZAWIERA:  

 obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 Euro pobieranej w dniu przyjazdu do hotelu  

na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie (kaucja 

zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), 

 biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 EUR/ os (wstęp od 16 lat), 

 wycieczek fakultatywnych, 

 

 

Wycieczki fakultatywne:  

 Neseber ok. 23 EUR,  

 Bałczik i Przylądek Kaliakra + wieczór bułgarski ok. 30 EUR,  

 „Zatoczki Przylądka Kaliakra” ok. 15 EUR,  

 rejs statkiem ok. 20 EUR,  

 Istambuł ok. 60 EUR + wiza turecka 11 EUR,  

 całodniowy pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok. 15 EUR,  

 dyskoteka  ok. 4 EUR. 

Zapisy w siedzibie ZZG  

 

 


