
termin Cena

1 01.07.– 12.07.2012 1695,-
2 11.07 – 22.07.2012 1695,-
3 21.07 – 01.08.2012 1675,-

S oneczny Brzeg jest chyba najlepiej rozwini tym pla owym o rodkiem w Bu garii pod wzgl dem zaplecza turystycznego i poziomu wiadczonych
us ug. Le ce nieopodal miasteczko Nesebyr - redniowieczna pere ka architektury jest jedn  z najwi kszych atrakcji bu garskiej riwiery. Ale w 
S onecznym Brzegu najwa niejsza jest fantastyczna, piaszczysta pla a d ugo ci 8 km i szeroko ci do 100m, os oni ta wydmami, agodnie schodz c  do
morza, które ma redni  temperatur  24 stopni. Hotele oferuj ce wiele udogodnie  dla dzieci, dwa du e parki wodne ( Aqua Paradise i Action)
Neseber ( staro ytna  Messembria )nale y do najstarszych osiedli Europy Zosta o za o one przez Traków. lady trackiego osadnictwa pochodz  sprzed
3000 lat.  W swojej bogatej i burzliwej historii miasto znajdowa o si  pod panowaniem rzymskim,
bizantyjskim, tureckim. Stoj ce blisko obok siebie dwupi trowe drewniane domki tworz  romantyczne uliczki, 
które wraz z dziesi tkami obiektów sakralnych stanowi  tutaj najwi ksz  atrakcj  Historyczna cz  Neseberu 
zosta a wpisana na list  dziedzictwa kultury UNESCO

Hotel „LIANI”  3*, wybudowany w 2008r,5-pietrowy obiekt, po o ony w centralnej cz ci
kurortu, 200 od  pla y. Hotel posiada 30 pokoi, restauracj , bar, 2 baseny, w otoczeniu zieleni.
w ka dym pokoju : azienka, klimatyzacja, TV Sat, lodówka,, balkon. M odzie  zakwaterowana 
b dzie w pokojach 3,4-osobowych 

Wy ywienie  : 3 posi ki dziennie + suchy prowiant na drog  powrotn

W programie : 
*piesza wycieczka na Hanska Shatra - taras widokowy oddalony 3km od S onecznego Brzegu w stron
Warny.
  Przej cie na wzgórze przez las. Podziwianie widoków, robienie zdj . Konkurs na naj adniejsze zdj cie
*wycieczka  do Neseseru / staro ytna Messabria/, historyczna cz  Neseberu zosta a wpisana na list
   dziedzictwa kultury UNESCO
* wycieczka piesza na pó wysep Emona - przepi kny taras widokowy na morskim klifie 
* k piele s oneczne i morskie 
* liczne konkursy, zawody z nagrodami 
* wybór miss i mistera 
*w drówki po najd u szej pla y na Ba kanach - ma ona oko o 8 km d ugo ci

Transport : autokar z klimatyzacj ,  uchylnymi  siedzeniami, WC, barkiem.

W cenie : 9 noclegów, pe ne wy ywienie, op at  klimatyczn , opiek  kadry, program podczas 
pobytu, wycieczk  autokarow  do Neseseru ,transport autokarem, ubezpieczenie KL i NNW 

Fakultatywnie ;
 -Miasteczka Wodne : w S onecznym Brzegu Action Aquapark znajduje si  najwi ksza zje d alnia – wysoka 
na 18 i d uga na 120 metrów. wietn  zabaw  gwarantuj  równie  specjalne atrakcje – “Wyspa Przygód”,
basen z falami, tajemnicza “Czarna Dziura” czy zapieraj ca dech w piersiach “Niagara”, bilet wstepu – 15 euro
w Neseber- Aqua Paradise  jest  najwi kszym i najnowocze niejszym tego typu parkiem w Bu garii.
Zajmuje  ponad 30000 metrów kwadratowych powierzchni, Aqua Paradise kusi bogactwem atrakcji, bilet
wst pu  – 15 euro 
 - Wycieczka do Sozopola- miasto za o onego jeszcze przez Greków  w 610 r.p.n.e.pod  nazw
Apollonia.Przechadzka kr tymi,w skimi,brukowanymi uliczkami wci ga w klimat miasteczka  z czasów 
odrodzenia narodowego z domami o kamiennych posadowieniach, zwisaj cych drewnianych pi trach, których 
spatynowane, drewniane ciany nakrywaj  czerwone dachy typu ródziemnomorskiego. Cena :   25Eur /
przy minimum 30 osobach/,

 Ka dy z uczestników otrzyma pamiatkowy dyplom !

Organizator ALMA TOUR Biuro Turystyki. T umaczenia. Education. ul. Mickiewicza 4
39-400 Tarnobrzeg, tel/fax 15 823 57 65.  e-mail;alma@tbg.net.pl 
                                                                                                               ZAPRASZAMY! 


