BUàGARIA
Záote Piaski

hotel Zdravets ****
centrum Záotych Piasków, 100m od plaĪy
Záote Piaski - Peráa Buágarskiej Riwiery poáoĪona jest 18 km na póánoc od Warny w Parku Narodowym Záote Piaski.
Idealne miejsce wypoczynku dla wszystkich. Piaszczysta plaĪa w Záotych Piaskach ma prawie 4 km dáugoĞü i
miejscami ma szerokoĞü nawet 100 m. PlaĪa jest równa i pokryta drobnym záocistym piaskiem (stąd teĪ pochodzi
nazwa kurortu). Woda ma niską zawartoĞü soli oraz brak niebezpiecznych dla Īycia i zdrowia zwierząt oraz roĞlin,
co czyni ją idealną do kąpieli dla dzieci oraz do nurkowania. PoáoĪone na plaĪach zjeĪdĪalnie wodne i bezpáatne
baseny o fantazyjnych ksztaátach przyciągają zarówno amatorów zabaw, jak i wodnego relaksu. Region oferuje
równieĪ dla aktywnie wypoczywających takie wodne atrakcje jak: surfing, narty wodne, wypoĪyczalnie Īaglówek
i rowerów wodnychkorty tenisowe, centra fitness i pola do mini golfa. TĊtniące Īyciem kluby, puby, dyskoteki
gwarantują szaloną zabawĊ do biaáego rana.
Hotel Zdravets **** Komfortowy i nowoczesny, czterogwiazdkowy hotel poáoĪony jest w samym centrum Záotych
Piasków, zaledwie 100m od szerokiej i piaszczystej plaĪy. Zdravets otoczony jest duĪym, zadrzewionym ogrodem,
co sprawia iĪ áączy on w sobie zalety pobytu w centrum kurortu ze spokojem i ciszą zielonego ogrodu. Hotel posiada
basen kąpielowy, brodzik dla dzieci, restauracje serwującą kuchnie miĊdzynarodową oraz typowo buágarskie
specjaáy, znajdą tu PaĔstwo równieĪ sympatyczny bar przy basenie. Pokoje 2 osobowe (z moĪliwoĞcią dwóch
dostawek) wyposaĪono w klimatyzacjĊ, áazienki, telewizjĊ satelitarną oraz minibar.
WyĪywienie: ĝniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego bufetu.
Transport: luksusowy autokar (klimatyzacja, barek, video, w.c.)

14.07 – 25.07. 1590 zá.
Cena zawiera:
- transport lux autokarem
- zakwaterowanie 9 noclegów
- wyĪywienie - wg. opisu powyĪej
- opiekĊ pilota - rezydenta
- ubezpieczenie KL (15.000 Euro), NNW
(5000 zá)
Cena nie zawiera:
- taksy klimatycznej 7 Euro / turnus / osobĊ

ZniĪki :
- dzieci do 2 lat (bez ĞwiadczeĔ) bezpáatnie
- dzieci do 12 lat jako 3 osoba w pokoju:
opáata 750 zá
- dzieci do 12 lat jako 4 osoba w pokoju:
zniĪka 400 zá
- osoby dorosáe jako 3 lub 4 osoba w pokoju:
zniĪka 150 zá
Dopáaty:
- pokój 1 osobowy: dopáata 500 zá

Organizator: ALMA TOUR Biuro Turystyki.
Táumaczenia. Education.
ul. Mickiewicza 4 Tarnobrzeg
Tel/fax 15 823 57 65
ZA PR A SZA M Y !!!!

