
Bu garia/Z ote Piaski 
obóz m odzie owy - wiek 12-18 lat

Z ote Piaski- jeden z najs ynniejszych kurortów bu garskich, jest unikalnym "z otym k cikiem" wybrze a Morza
Czarnego. Wiekowy las, opada agodnie a  do samych z ocistych pla  i morza. W ród pi knej zieleni drzew znajduj
si  nowoczesne hotele z basenami, urz dzeniami i placami sportowymi, restauracjami, klubami, kasynami i
dyskotekami. Przy pla y znajduj  si  ogólnodost pne, bezp atne kompleksy basenów z atrakcyjnymi zje d alniami
(p atne oko o 0,5 levy). Na mi o ników sportów wodnych czekaj  liczne atrakcje: windsurfing, narty wodne, 
spadochrony, rejsy jachtem. Ze Z otych Piasków warto wybra  si  na wycieczk  do oddalonej o 10 km Warny, jednego
z najwi kszych i najpi kniejszych miast Bu garii.

Zakwaterowanie: hotel Horyzont **Hotel po o ny jest w spokojnej cz ci kurortu, 300 m od pla y. Pokoje
4-osobowe z azienkami, skromnie wyposa one. W hotelu znajduje si  restauracja ( wy ywienie w formie szwedzkiego
sto u), bar, lustrzana sala do wicze  stó  do ping - ponga, tarasy z mo liwo ci  organizacji aerobiku, boisko do
siatkówki, basen z barem dziennym, kantor i sejf. Obiekt w ca o ci przeznaczony jest na obozy m odzie owe.

PROGRAM IMPREZY
1. dzie  – wyjazd z Polski we wczesnych godzinach porannych, przejazd przez S owacj , W gry, Rumuni  do
Bu garii.
2. – 11. dzie  – Przyjazd do Z otych Piasków przed po udniem, zakwaterowanie, realizacja programu pobytu w 
Z otych Piaskach: Wycieczki piesze po kurorcie, pla owanie i k piele w morzu. Dla ch tnych nauka p ywania.
Zaj cia sportowe, gry i zabawy, konkursy, dyskoteki, wycieczki fakultatywne.
11. dzie  – Po niadaniu, pakowanie baga u, obiad, pobranie suchego prowiantu, wyjazd w godzinach wieczornych.
Przejazd przez Rumuni , W gry i S owacj .
12. dzie  – przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

   Term iny turnusów

Term in
cena (w  PLN ) 

28.06-09.07.2012 1450 12

07.07-18.07.2012 1490 12

16.07-27.07.2012 1490 12

25.07-05.08.2012 1490 12

03.08-14.08.2012 1490 12

12.08-23.08.2012 1490 12

W cenie: Transport luxusowym autokarem (klimatyzacja, barek, video),  9 noclegów, pe ne wy ywienie,
opieka kadry pedagogicznej, pilota, ratowników, opieka lekarska na wezwanie, ubezpieczenia: KL i NNW,
ciekawy program z wycieczkami, taksa klimatyczna. Wy ywienie niadanie, obiad i kolacja w formie
szwedzkiego sto u.
Opieka kadry kadr  pedagogiczn  stanowi  nauczyciele na sta e wspó pracuj cy z naszym biurem, ratownicy.
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