
     KOLONIE i OBOZY M ODZIE OWE
BU GARIA – Z ote Piaski (10 - 18 lat) hotel all inclusive 

            Zapraszamy do kompleksu turystycznego „Z OTE PIASKI” – per y bu garskiego wybrze a
czarnomorskiego. Kompleks uzdrowiskowy po o ony jest w unikalnym rezerwacie b d cym doskona ym
miejscem zarówno dla tych, którzy szukaj  ciszy i spokoju, jak i równie  dla mi o ników nocnego ycia.
Po czenie wspania ego klimatu, czystego morza, szerokiej piaszczystej pla y, jaskrawego s o ca z 
pewno ci  zapewni przyjemny odpoczynek.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Hotel ROYAL***: przepi kny komfortowy  11 pi trowy obiekt, po o ony ok.
350 m od piaszczystej pla y (zej cie alejk lub schodkami przez park) i ok. 200 m od centrum kurortu, w otoczeniu pi knej
zieleni. Do dyspozycji go ci du e przestronne pokoje o wysokim standardzie: 3-, 4-osobowe z azienk  (wanna lub
prysznic), telefon, TV, lodówka, balkon (z wy szych pi ter roztacza si  widok na morze, park lub aquapark). Dobra
infrastruktura hotelowa oraz formu a ALL Inclusive sprawia, e hotel jest idealnym miejscem na wypoczynek. .Sport i 
rozrywka: odkryty basen (le aki przy basenie bezp atne), basen kryty, brodzik dla dzieci,  p atne: sauna, masa e;
Wy ywienie: formu a All Inclusive obejmuje: niadania (7.30-10.00), obiady (12.00-14.00) i kolacje (18.00-20.30) typu
bufet (3 razy w tygodniu bufet tematyczny). Mo liwo  zamówienia raz w ci gu pobytu posi ku w restauracji a la Carte.
Przek ski i pizza serwowane w godzinach 10.00-12.00 oraz 14.00-18.00 w pizzerii i barze przy basenie. Kawa, herbata,
ciastka i lody dost pne w godzinach 14.00-18.00. napoje bezalkoholowe oferowane w godz: 10.00-23.00 w barach 
hotelowych. Program sportowy i animacyjny: tenis sto owy, fitness, szachy, rzutki, siatkówka w basenie oraz na boisku,
koszykówka. Codzienny program sportowy: aerobik, gimnastyka wodna, program animacyjny dla dzieci. Trzy razy w
tygodniu show przy basenie na otwartej scenie. Na pla y dost pne s  sporty wodne za dodatkow  op at .

WIADCZENIA:

 Zakwaterowanie: 9  noclegów w hotelu ROYAL *** (przestronne pokoje 3 -, 4- osobowe z azienkami (wanna lub

Wy ywienie: x dziennie kuchnia bu garska i europejska: niadanie, obiad
kiego formu a all incl. (pierwszym

prysznic), telefonem, TV, lodówk , wi kszo  pokoi z  balkonami (z wy szych pi ter roztacza si  widok na
morze, park lub aquapark);

3
z podwieczorkiem oraz kolacja – w formie bufetu szwedz
posi kiem jest kolacja w dniu przyjazdu, a ostatnim niadanie w dniu wyjazdu) oraz suchy prowiant
na drog  powrotn ;
autokar komfortowy (Transport: mini-barek, wc, video, klimatyzacja);



Ubezpieczeni
e:

KL i NW, baga ; SIGNAL IDUNA TRAVEL; 

Opieka
wychowawców

opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej,

TERMINY I CENY:

29.06-10.07.2012 1 690,00 z

08.07-19.07.2012 1 690,00 z

17.07-28.07.2012 1 690,00 z

26.07-06.08.2012 1 690,00 z

04.08-15.08.2012 1 690,00 z

13.08-24.08.2012 1 690,00 z

ORGANIZATOR:
ALMA-TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. Wynajem Autokarów- Busy. 
ul.Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg 
tel/fax 15 823 57 65 , e-mail:alma@tbg.net.pl 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Trasa przejazdu: Czechy, S owacja, W gry, Serbia ; czas przejazdu: ok. 26-30  godz.
Kieszonkowe: obowi zkowo 5 taksa klimatyczna (p atna u pilota), 5  op ata administracyjna za przejazd przez Serbi ,
imprezy fakultatywne wg uznania (AQUAPARK w Z otych Piaskach ok. 15 , WARNA + DELFINARIUM ok. 25 ,
NESSEBER ok. 20 ,  BALCHIK oraz OGRÓD BOTANICZNY ok. 15 -20 , WARNA ok. 10 , WIOSKA BU GARSKA
ok. 25 - 30  oraz wiele innych).
Ka dy uczestnik powinien posiada  paszport.


