
SŁONECZNY BRZEG – to jeden z największych i najbardziej znanych bułgarskich 
kurortów. Uważany jest jednocześnie za najpiękniejszy i najchętniej wybierany przez 
turystów kurort. Jest to typowo turystyczna wioska, która oferuje przepiękne widoki na 
Starą Płaninę, piaszczystą plażę oraz jedno z najpiękniejszych kąpielisk w Europie. 
Łagodne zejście do morza i rewelacyjny klimat to kolejny atut tego kurortu. Bogata 
infrastruktura turystyczna, mocne zaplecze w postaci licznie występujących 
restauracji, barów i klubów nocnych. Wszystko to powoduje, że wczasy w Słonecznym 

Brzegu są bardzo chętnie wybierane przez turystów.  

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL GLARUS*** - to 6-piętrowy oraz 2 piętrowy budynek boczny znajdującę się 

nad morzem, tuż przy samej plaży, niedaleko od centrum Słonecznego Brzegu. 
Zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych oraz apartamentach 4 osobowych (2 + 
2) , pokoje wyposażone w klimatyzację, telefon, telewizor, mini-bar, WC, łazienkę 
(w łazience suszarka), balkon. Młodzież jest zakwaterowana w budynku 2 
piętrowym. Do dyspozycji gości szeroki piękny hol wejściowy z recepcją i WiFi 
(internet bezpłatny w holu i płatny w pokojach), windy, przechowalnia bagażu, bar 
dzienny, kantor wymiany walut, restauracja z tarasem przy basenie, duży basen 
na zewnątrz z parasolami i leżakami, dwa bary przy basenie, basen dla dzieci z 
ślizgawką, plac dla dzieci, siłownia – płatna, gabinet lekarski, sala konferencyjna. 
Posiłki w formie bufetu: śniadania, obiady, kolacje, lody, słodycze, pizza, ciepłe 
napoje, woda, napoje bezalkoholowe – Cola, Fanta z automatu 

PROGRAM: 
 Wycieczka do Nesebyru Jest to zabytkowe, bajeczne miasteczko Nessebar wpisany 

został na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do dzisiejszych czasów zachowało 
się wiele starych cerkiewek bizantyjskich oraz elementów charakterystycznych dla 

budownictwa czarnomorskiego. W mieście znajduje się sieć wąskich, krętych uliczek, 
które stwarzają niepowtarzalny nastrój minionej epoki  

 zwiedzanie zamku Drakuli słynnego białego zamku w miejscowości Bran w Rumunii  
- z zewnątrz 

 zwiedzanie Zamku Peles w Sinaii „Perle Karpat”-  słynne uzdrowisko i ośrodek 
narciarski - zobaczymy letnią rezydencję rumuńskiej rodziny królewskiej z zewnątrz 

 Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu 

 Kąpiele w basenie hotelowym  

 Wyjścia do dyskotek w mieście / dodatkowo płatne/ 

 Spacery po najbliższej okolicy  

 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne  

 Gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu 

 Gry i zabawy integracyjne 

CENA ZAWIERA: 
 transport autokarem o podwyższonym standardzie/Klima, WC, Barek, DVD/ 

 zakwaterowanie – 8 noclegów w Bułgarii 

 obowiązkową opłatę klimatyczną w Bułgarii 

 wyżywienie – 3 posiłki + przekąski w formie bufetu + napoje 

 suchy prowiant na drogę powrotną  

 Opiekę pedagogiczną  ratownika, pilota 

 ubezpieczenie NNW, KL 

 program turystyczno – rekreacyjny opisany wyżej  

CENA NIE ZAWIERA: 
 obowiązkowej opłaty za 2 noclegi tranzytowe ze śniadaniami i obiadokolacjami  oraz 
  obiadokolację na Wegrzech  -  55 euro  

 wycieczek fakultatywnych 

FAKULTATYWNIE: 
Pobyt w Parku Wodnym w Słonecznym Brzegu Action Aquapark – jeden 
z najpiękniejszych parków wodnych w Europie wsch Potężne rury wodne, zjeżdżalnie, 
Kamikadze,sztuczna rzeka ze spływem pontonowym, basen ze sztuczną falą, mini zoo – 
ok. 22,00 Euro – cały dzień, 17,00 Euro – pół dnia 
Piraci  na statku „Kapitan KUK” -  Sozopol – Godz. 08.00 - Przejazd do portu 
Pomoria, gdzie statek czeka na swoich gości. Piraci  spotykają gości. Оdpłynięcie – port 

Pomorie. Przypłynęcie do Sozopola. Spacer po mieście z przewodnikiem. Po zwiedzanie 
odpłynęcie z Sozopola i przypłynęcie do wyspy Św.Iwana. Spacer koło    wyspy 
statkiem, plażowanie, kąpiel, łowienie i przygotowanie małż, gry, animacja, obiad na 
statku – sznycel z warzywami, ziemniaki gotowane, chleb, arbuz, nieograniczona ilość 
napojów bezalkoholowych. Оdpłynęcie z wyspy i  przypłynęcie do Sozopolu. Godz.  
16:00 Przypłynęcie do Pomorie. Odjazd autobusem do Słonecznego Brzegu.W cenie jest 
zawarty: transport, usługa przewodnika po polsku, obiad, animacje – cena 23,00 Euro 

 

UWAGI: Na wyjazd należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty 
               

 

01.08 – 13.08.2020 

Osoby do  15,99l –1980,00 zł 
Osoby 16–17,99l – 2015,00 zł 

Osoby 18–20,99l – 2050,00 zł 

 

ORGANIZATOR: 
Biuro Turystyczne „TURYSTA” 

Przedmiejska 17,  
87-800 Włocławek 

Tel. 54 411 69 88, 54 411 34 12 

Bułgaria – Słoneczny Brzeg 
Zamek Drakuli w Bran - Nesebyr – Zamek Peles w Sinai  



Bułgaria – Słoneczny Brzeg 

Dzień 1 – 01.08.2020 
Wyjazd z Włocławka w godzinach wieczornych, przejazd non stop do Rumunii (nocny przejazd). 

Dzień 2 – 02.08.2020 
W godzinach  wieczornych przyjazd na nocleg do Rumunii w okolice Sibiu . Zakwaterowanie w 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 3 – 03.08.2020 
Śniadanie. Przejazd do  miejscowość Bran - zobaczymy słynny biały zamek, znany wszystkim 
jako zamek Draculi – z zewnątrz . W godz. wieczornych przyjazd do Bułgarii do Słonecznego 
Brzegu. Zakwaterowanie w hotelu,. Kolacja, nocleg. 

Dzień 4 – 10 
Wypoczynek i realizacja programu, ewentualnie udział w wycieczkach fakultatywnych 

 Zwiedzanie Nesebyru Jest to zabytkowe, bajeczne miasteczko położone na skalistym półwyspie 
Nessebar wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do dzisiejszych czasów 

zachowało się wiele starych cerkiewek bizantyjskich oraz elementów charakterystycznych 
dla budownictwa czarnomorskiego. W mieście znajduje się sieć wąskich, krętych uliczek, które 
stwarzają niepowtarzalny nastrój minionej epoki 

 Codzienne plażowanie i kąpiele w morzu 

 Kąpiele w basenie hotelowym - dla chętnych nauka podstaw pływania)  

 Wycieczka po Słonecznym Brzegu – spacer po mieście, promenadą, zakupy 

 Wyjścia do dyskotek w mieście  

 Spacery po najbliższej okolicy  

 Turnieje, konkursy z nagrodami, zajęcia rekreacyjne  

 Gry sportowe i zabawy ruchowe na powietrzu 

 Gry i zabawy integracyjne 
 
Dzień 11 – 11.08.2020 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd z Bułgarii , przejazd na nocleg tranzytowy do Rumunii 
w okolice Sibiu . Po drodze zatrzymamy się w  – Sinaii „Perle Karpat” słynne uzdrowisko i ośrodek 
narciarski - zobaczymy letnią rezydencję rumuńskiej rodziny królewskiej -  Zamek  Peles – z 
zewnątrz,  zakwaterowanie w hotelu,  obiadokolacja, nocleg 
 
Dzień 12 – 12.08.2020  
Śniadanie  w hotelu . Wyjazd w drogę powrotną do Polski . Po drodze postój na obiadokolację na 
Węgrzech.(nocny przejazd).  
 
Dzień 13 – 13.08.2020 
Przyjazd do Włocławka w godzinach rannych  


