
PROGRAM:
Mamy dla uczestników fajne noclegi w Hotelu Melsa Coop *** (www.melsacoop.bg)  położonym 50 metrów od plaży, 
50 metrów od parku, 10 minut na piechotę od pięknej i romantycznej starówki, 15 minut na piechotę od Słonecznego Brzegu.
Zakwaterowanie w pokojach  3-4 os. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, telewizor, klimatyzację, WI-FI.  Restauracja oferuje
pyszne i zdrowe posiłki w formie bufetu. Menu jest pełne produktów mlecznych, pysznych bułgarskich potraw,  świeżych owoców i
warzyw.  Do dyspozycji gości będzie basen oraz leżaki. Nie będziemy się nudzić, ponieważ liczne zajęcia rekreacyjne, sportowe,
dyskoteki oraz bogaty program wycieczek umilą nam pobyt.
WYCIECZKI w cenie:
✔ Piesza wycieczka do Starówki Neseberu  wpisanej na listę UNESCO - to zabytkowe miasteczko jest położone na skalistym
półwyspie. Zostało założone ponad 2500 lat temu. Mieszkało tu aż 6 różnych cywilizacji.
✔  Rejs statkiem o zachodzie słońca.
✔ Wycieczka do Warny - Warna to drugie co do wielkości miasto w Bułgarii, zwiedzanie Klasztoru, skalnego Aładża z XIV w., 
 przejazd przez Most Asparuchowa z widokiem na zatokę, zwiedzanie Katedry Warneńskiej z XIX w.
✔ Wieczór Bułgarski  z kolacją - program folklorystyczny,  smaczne potrawy bułgarskie, dyskoteka, tańce, zabawa.
 
Wycieczka dodatkowo płatna  -> Aquapark w Rawdzie – największy na Bałkanach
Cena na cały dzień od godz. 10.00-18.00: 44 lewa -  23 euro/os.
Cena na pół dnia od godz. 15.00-18.00: 39 lewa - 20 euro/os.
 
 
Turnus rozpoczyna się  17 sierpnia przyjazdem do hotelu (nocny przejazd w dniu 16 sierpnia), a kończy wyjazdem z hotelu 
dnia 24 sierpnia. Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu plus suchy prowiant, 
obiad na trasie. 
 
W cenie 1500 zł + 50 euro (euro nie rozliczane na fakturze):
 → autokar z klimatyzacją, DVD, barkiem, toaletą (autokar na miejscu do dyspozycji grupy),
 → 7 noclegów w pokojach  3-4 os.,  
 → 3 posiłki dziennie w restauracji hotelowej, w formie bufetu, z dużym wyborem potraw, na deser owoc/ciastka,
do śniadania podawana jest herbata, mleko, soki, do pozostałych posiłków bułgarskie soki owocowe (z dystrybutora), stały dostęp
do wody pitnej na terenie hotelu,
→ suchy prowiant w dniu wyjazdu, obiad na trasie,
→ opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
→ wycieczki wymienione w programie,
→ ubezpieczenie krajowe NNW do 5 000 zł oraz zagraniczne KL do 10 000 euro.
 
Zapisy do 30 czerwca  2020 r. na adres: biuro@wroclawianka.eu lub pod nr  733-909-902 wraz z wpłatą  bezzwrotnej zaliczki w
wysokości 250  zł na konto Biura 06 1140 2004 0000 3902 7585 1227 koniecznie z dopiskiem "Bulgaria20 + imię i nazwisko ".  Euro
płatne na miejscu u kierownika grupy.
 
WAŻNE
Zaliczka w przypadku rezygnacji  nie podlega zwrotowi. Kolejne wpłaty  w przypadku rezygnacji są zwracane z ogólnej sumy w 50%,
ale nie wliczając w tę sumę zaliczki.

 LAST MINUTE
BUŁGARIA (Nesebar)

OBÓZ DLA MŁODZIEŻY
14-17 LAT

16-25.08.2020 r.
1500 zł /os. + 50 euro
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