
Biuro Podróży LEVEL przy współpracy z ZZG w 
Polsce przy P.G. SILESIA

BUŁGARIA
KITEN – PRIMORSKO

Hotel Kiten Beach ****
ALL INCLUSIVE LIGHT

Kiten - nadmorskie miasteczko leży blisko Primorska ok. 65 km od Burgasu. 
Odznacza się nadzwyczajnie zdrowym klimatem i przepiękną przyrodą, dzięki 
połączeniu lasu z morzem. Rozległe piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do 
morza mieszają się z skalistymi klifami. Kitenski zalew jest uważany za jedno z 
najpiękniejszych miejsc południowej części Morza Czarnego. Na plaży znajdą 
Państwo szeroką ofertę wodnych sportów i atrakcji. W porcie znajduje się jacht-
klub i także występują tutaj szkoły nurkowania. Letnisko jest odpowiednie dla 
miłosników żeglarstwa i rybołóstwa. Za raj dla rybaków uważane jest ujście rzeki 
Karakac, które w tym miejscu wpływa do morza. W miasteczku znajdują się całe 
rzędy kawiarenek, restauracji, barów i sklepów. Dojazd z lotniska w Burgasu 
trwa nieco ponad godzinę. 
Hotel Kiten Beach **** nowy budynek usytuowany w centrum miasta, 350 
metrów od piaszczystej plaży urzeka unikalną architekturą i stylowym wnętrzem. 
Każdy z 93 klimatyzowanych 3, 4-osobowych pokoi posiadających balkony, 
łazienkę z kabiną prysznicową, suszarkę, TV, mini-bar, Wi-Fi.  W hotelu znajduje 
się restauracja na 150 miejsc w środku i dodatkowych 60 na zadaszonym 
tarasie. Oferuje ona śniadania kontynentalne 
w formie bufetu i kuchnię bułgarską lub międzynarodową na obiad. Wspaniała 
atmosfera oraz obsługa na najwyższym poziomie sprawi, że spędzą Państwo 
niezapomniane wakacje. Ponadto hotel dysponuje winiarnią , pizzerią, lobby 
barem oraz sky barem umieszczonym na dachu hotelu. 
http://www.kitenbeach.com/
Wyżywienie: ALL INCLUSIVE LIGHT (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 
w formie szwedzkiego stołu z napojami, zapewniona jest woda poza posiłkami)
PROGRAM WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Rumunię 
lub Serbię Wieczorem dłuższy postój na ciepły posiłek (płatny we własnym 
zakresie). Nocny przejazd. 
2 dzień: przyjazd do Kiten, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Zakwaterowanie 
w pokojach od godziny 14:00. obiad, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, 
przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu. Kolacja, nocleg.
3 – 10 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 

1



okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Półdniowa 
wycieczka do aquaparku, wycieczka do jednego z najstarszych miast bułgarskich
Sozopolu oraz Primorska
11 dzień:  wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym 
miejscu. Czas wolny na ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad + 
prowiant. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i pobranie suchego 
prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez Bułgarię i 
Rumunię lub Serbię
12 dzień:  dalsza podróż przez  Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych.  

Cena zawiera: transport autokarem (WC, barek, TV), 9 noclegów w hotelu 
KITEN BEACH****, pełne wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadów, 9 podwieczorków, 
9 kolacji 
w formie szwedzkiego stołu, napoje, ubezpieczenie KL i NNW, taksa klimatyczna, 
opieka kadry pedagogicznej, pilota, rezydenta ratownika, wycieczki autokarowe z 
biletami wstępu do aquaparku, zwiedzanie Sozopolu i Primorska

Cena nie zawiera: opłat za wycieczki fakultatywne Istambuł 1 dzień – 45 euro 
(+ wiza turecka), Varna - delfinarium 40 euro, rejs statkiem 20 euro, wycieczka 
do rezerwatu Ropotamo 15 euro

Terminy:

 18.07.2014 – 29.07.2014 – 1590 zł
 27.07.2014 – 07.08.2014 – 1590 zł
 05.08.2014 – 16.08.2014 – 1590 zł
 14.08.2014 – 25.08.2014 – 1590 zł

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
 do siedziby ZZG w Polsce przy P.G. SILESIA 

  tel. 737 35 34
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