
OBÓZ MŁODZIEŻOWY
BUŁGARIA – SŁONECZNY BRZEG 2023

Słoneczny Brzeg – jeden z największych kurortów nad Morzem Czarnym, poło-
żony 36 km od Burgas. Największą atrakcją Słonecznego Brzegu jest 6-cio kilo-
metrowa fantastyczna plaża w formie półksiężyca. Miejscami plaża osiąga 60 m
szerokości. Została oznaczona Błękitną Flagą, jako jedna z najbardziej czystych
plaż w Europie.

Hotel Yavor Palace 4★ 

Hotel położony jest w centrum Słonecznego Brzegu, 350 m od szerokiej, piasz-
czystej plaży w pobliżu głównej ulicy kompleksu i pięknej promenady z kameral-
nymi klubami, lodziarniami, restauracjami i sklepami z pamiątkami. Przy prome-
nadzie organizowane są występy zespołów muzycznych, grup tanecznych, festi-
wale folklorystyczne i inne.

Zakwaterowanie:
Pokoje 3, 4-osobowe lub apartamenty z
dwiema sypialniami (2+3, 4+2, 3+3)
z pełnym węzłem sanitarnym.
Pokoje wyposażone są w łazienkę z prysz-
nicem, klimatyzację, telewizję kablową, telefon, balkon lub taras i lodówkę.

Wyżywienie: All inclusive Light
Śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje wydawa-
ne są w formie bufetu
Pierwszy posiłek w dniu przyjazdu: obiadokolacja
Ostatni posiłek w dniu wyjazdu: obiad



Do dyspozycji uczestników:
Basen z leżakami
Bar przy basenie
Sejf w recepcji
Restauracja
Lobby bar
Taras
Ogród
Winda
Płatne Wi-Fi

UWAGA! Istnieje możliwość wykupienia karty SIM
w cenie 10€, a w tym: 12 GB internetu i 800 minut 

rozmów w roamingu.

Program rekreacyjny, animacyjny i sportowy:
Kąpiele morskie i słoneczne
Wypoczynek nad morzem, plażowanie
Spacery brzegiem morza
Gry i zabawy na plaży
Poranna gimnastyka, lekki jogging
Zajęcia terenowe
Body Art
Aqua-aerobik
Baloniada 
Rzeźby z piasku
Wybór najbardziej „chilloutowego” uczestnika obozu
Wybór Miss i Mistera obozu
Turniej w siatkówkę plażową
Turniej w siatkówkę wodną
Gry i zabawy na plaży
Gra w butelkę – prawda czy wyzwanie?
Kalambury
Konkursy z nagrodami
Wyjścia na dyskoteki (dodatkowo płatne)

Terminy i ceny:

L.P. TERMIN LICZBA DNI/ NOCY CENA

1. 16.07-26.07.2023 11 dni/ 8 nocy 2399 zł 1999 zł



Cena obejmuje:
Transport autokarem z klimatyzacją, wc i dvd
Zakwaterowanie – 8 noclegów w hotelu 4*
Wyżywienie All inclusive Light
Gorący posiłek w drodze powrotnej
Opiekę pilota trasowego
Opiekę rezydenta na miejscu
Opiekę pedagogiczną
Opiekę medyczną i ratownika
Program rekreacyjny, animacyjny i sportowy
Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy
Upominki, nagrody, dyplomy

Cena nie obejmuje:
obowiązkowej opłaty administracyjno-klimatycznej w wysokości 140€ - płatne na 
miejscu
biletów wstępu na dyskoteki (5-30€) 
wycieczek lokalnych 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


