
BUŁGARIA
Złote Piaski 

26 VII – 4 VIII 2022r.
Jedź z nami !

 CENA 2290 złotych
                     (obóz młodzieżowy 12 – 18 lat)

                                      BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!!

Zapraszamy młodzież w wieku  12 – 18 lat na obóz w Złotych Piaskach czyli najbardziej rozrywkowym kurorcie w Bułgarii.
Zakwaterowanie w hotelu niedaleko od centrum zapewni relaks, a mała odległość do plaży i dostęp do odkrytego basenu

hotelowego pozwoli nabyć niebywałą opaleniznę!

Standardowo zapewniamy:

→ przejazd klimatyzowanym, komfortowym i sprawdzonym autokarem; 

→ zakwaterowanie w hotelu Dahlia Garden w Złotych Piaskach;

→ cztery posiłki dziennie z sokami i wodą;

→ dwa noclegi tranzytowe ze śniadaniami i obiadokolacjami;

→ opiekę wykwalifikowanej i zaufanej kadry; 

→ opiekę własnego ratownika WOPR;

→ ubezpieczenie OC i KL PZU Wojażer.

HOTEL
Hotel Dhalia Garden*** znajduje się w Złotych Piaskach, w regionie Czajka w odległości 400  metrów od plaży i 2 km od centrum 
kurortu Złote Piaski. Do dyspozycji gości hotelowych jest restauracja, bar, odkryty i kryty basen, boisko sportowe do siatkówki, 
koszykówki, kort tenisowy. Cały kompleks hotelowy jest ogrodzony. 
Zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach 4 – osobowych z łazienką, TV, mini lodówką i balkonem.
WYŻYWIENIE  FB z sokiem do posiłku oraz wodą.

 Hotel usytuowany w spokojnej okolicy, na wzniesieniu skąd roztacza się piękny, panoramiczny widok. 
Obiekt w roku 2021/2022 poddany został pracom remontowym!!!

MIEJSCOWOŚĆ
Złote Piaski - jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych kurortów w Bułgarii, tętniący życiem przez całą dobę. Piękna,
długa i  piaszczysta  plaża,  zjeżdżalnie  wodne,  liczne wypożyczalnie  sprzętu  wodnego,  korty  tenisowe,  minigolf,  park  linowy,
wspaniały park wodny z basenami, zjeżdżalniami i rwącą rzeką, kasyna, mnóstwo dyskotek, barów, restauracji zapewniają moc
rozrywek zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. W pobliżu zabytkowy klasztor skalny Aładża Monastyr, dokąd można wybrać się
na wycieczkę. 

Złote  Piaski  Czajka  (Hotel  Dhalia)  -miejsce  spokojniejsze,  słynące  z  pięknego  morza  o  płytkim  i  równym  dnie  z  łagodnym
wejściem. Znajduje się tam duża, szeroka, strzeżona plaża Kabakum oraz zatoczki z mniejszymi, niestrzeżonymi plażami. Niższe
ceny w restauracjach i sklepikach przy jednoczesnej bliskości centrum Złotych Piasków są dużym atutem tego miejsca.

DLA CHĘTNYCH POWYŻEJ 16 r. ż.!  ODWIEDZIMY POBLISKIE DYSKOTEKI TAKIE JAK: Pr Club, Arrogance Club, Bonkers Disco, 
Papaya Disco i inne. 

Program naszej imprezy:                                  

Dzień 1 //26 VII wtorek     



                                     
Zbiórka uczestników 4:00 i wyjazd z Fordonu ul. Fieldorfa „Nila” 17 
Przejazd przez Polskę , Czechy, Austrię,  dotarcie do Rumunii, do miejscowosci Arad (około godz. 19:00) Obiadokolacja i nocleg w 
hotelu Crisana Arad.
Pokonamy trasę bez nocnych przejazdów! Będziemy wypoczęci dzięki noclegom tranzytowym � �

Dzień 2 //27 VII środa

Po sniadaniu, przejazd przez Rumunię do Bułgarii. 
Ok godz.  19:00 przyjazd na miejsce docelowe, zakwaterowanie w hotelu Dhalia Garden. 
Obiadokolacja, zajęcia z wychowawcami. 

Dzień 3 – 8  //28 VII – 2 VIII   all inclusive 

 codzienne plażowanie
 kąpiele w hotelowym basenie
 siatkówka, koszykówka
 codzienne animacje w hotelu
 dyskoteki
 spacery po okolicy
 możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych:

DELFINARIUM - Fantastyczne show z delfinami w roli głównej.
REJS STATKIEM - rekreacyjny rejs po wodach Morza Czarnego, relaks i podziwianie panoramy Złotych Piasków. 
AQUAPOLIS - poczuj wodną eksplozję w największym Aquaparku we wschodniej Europie! 3 godziny niesamowitej zabawy oraz 
liczne atrakcje np. Wild River, 18 metrowa zjeżdżalnia Kamikadze z prędkością zjazdu aż 60 km/h i wiele innych.
WIECZÓR BUŁGARSKI – szansa na poznanie bułgarskich klimatów tanecznych w takt tradycyjnej muzyki oraz doznania smakowe
wywołane klasyczną  kuchnią bułgarską. 
Aktualne koszty w/w wycieczek podane zostaną w późniejszym czasie

Dzień 9 //3 VIII środa

Śniadanie, wykwaterowanie 7:00 wyjazd w stronę Aradu w Rumunii
Ok. 20:00 przyjazd do Aradu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 10 //4 VIII czwartek

Śniadanie, 8:00 wyjazd w stronę Polski.
Ok. 23:00 przyjazd na miejsce ul. Fieldorfa „Nila” 17

Zaliczkę w kwocie 600 zł należy wpłacać na konto:

36 1140 2004 0000 3302 7410 1489
(kolejność wpłat decyduje o miejscu na liście uczestników- ilość miejsc ograniczona)
ZAPISEM JEST ZALOGOWANIE UCZESTNIKA NA STRONIE www.olimpiaswimtravel.pl
Olimpiatravel  organizator turystyki dziecięcej i młodzieżowej licencja nr 228
INFORMACJE: 664 365 556, 605 435 498
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