
S oneczny Brzeg: To jeden z najwi kszych kurortów
nad Morzem Czarnym. Po o ony 36 km od Burgas zachwyca 
malownicz  pla  pokryt  drobnym, z ocistym piaskiem oraz
czystym morzem. W S onecznym Brzegu funkcjonuje 120 
hoteli, ponad 150 punktów gastronomicznych, restauracji, 
barów, dyskotek, lokali rozrywkowych. Znajduje si  tam tak e
wy mienita i zró nicowana baza sportowa do uprawiania
sportów wodnych i l dowych. Kurort okre lany jest jako "raj 
dla dzieci" ze wzgl du na mnóstwo atrakcji: place zabaw, 
baseny, zje d alnie wodne, weso e miasteczko. W pobli u
znajduje si  te  s ynne miasto-muzeum Neseber. Miejscowo
t  polecamy wszystkim którzy lubi  gwar wielkiego kurortu..
Hotel po o ony w centralnej cz ci miejscowo ci S oneczny
Brzeg.
Na terenie hotelu: basen, bar przy basenie, restauracja,
recepcja, sala TV, kantor wymiany walut.
Wy ywienie: 3 posi ki dziennie: niadanie - bufet, lunch i 
kolacja serwowana.
Pokoje: 3-, 4-osobowe z azienkami, urz dzone standardowo:
osobne ó ka, szafa, pó ki, szafki, krzes a, balkon.
Zakwaterowanie: kompleks hotelowy sk adaj cy si  z dwóch
budynków, na dziedzi cu znajduje si  basen z barem.
Zakwaterowanie od godz. 14.00 w dniu przyjazdu,
wykwaterowanie do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
W s siedztwie hotelu najwi kszy w S onecznym Brzegu AQUA 
PARK, w którym obozowicze sp dzaj  ostatni dzie  pobytu.
Pla a jest piaszczysta i szeroka, z agodnym zej ciem do 
morza, oddalona ok.400 m od hotelu.

TERMINY I CENA: 

od:2012-07-02 do:2010-07-14 1680 PLN (10 noclegów) 

od:2012-07-12 do:2010-07-24 1680 PLN (10 noclegów) 

od:2012-07-22 do:2010-08-03 1680 PLN (10 noclegów) 

od:2012-08-02 do:2010-08-14 1680 PLN (10 noclegów)

od:2012-08-12 do:2010-08-24 1680 PLN (10 noclegów) 

Organizator: ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia.
Education ul. Mickiewicza 4 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65 



CENA OBEJMUJE:

transport komfortowym autokarem (barek, WC,
klimatyzacja, DVD lub Video) z poszczególnych m
wed ug rozk adu jazdy na trasie Polska - Grecja
Polska (bez dodatkowych op at za po czeni
antenowe). Istnieje mo liwo  wyjazdu z innych 
miast ni  te w rozk adzie jazdy ; 

iast
-

a

est

10 noclegów
Wy ywienie: niadanie, lunch, obiadokolacja
podawane w formie bufetu. Pierwszym wiadczeniem
w Hotelu jest lunch w dniu przyjazdu a ostatnim j
niadanie w dniu wyjazdu do Polski; 

 suchy prowiant na drog  powrotn  do Polski;
 bogaty program pobytowy;
 kadr : kierownik, wychowawcy (1 wychowawca na 
15 uczestników);
 ubezpieczenie KL i NNW;
opieka pilota podczas przejazdu tranzytowego
autokarem;
opieka rezydenta na miejscu;
 podatek VAT.

CENA NIE OBEJMUJE:

Klimatyzacji - dodatkowo p atnej (4 Euro/dzie /pokój).
Biletów wst pów do zwiedzanych obiektów podczas
wycieczek fakultatywnych oraz napoi do obiadokolacji.
Wycieczek fakultatywnych, wydatków w asnych.
Cena wg kursu EURO =4,50z .


