
Bułgaria obóz wypoczynkowy (wiek 10 – 18 lat, ró żne grupy)  
 

Sozopol to niewielkie miasto turystyczne położone na bułgarskim wybrzeżu Morza 
Czarnego, w bliskiej odległości od Nessebaru, Pomoria i Burgas. Urok miasteczka tkwi  
w harmonijnym połączeniu dobrze rozwiniętej bazy gastronomicznej i noclegowej  
z bogactwem istniejących tu zabytków — starożytnych pozostałości po panowaniu plemion 
Traków, Greków i Rzymian.  
 

Plaże w miejscowości są dobrze zagospodarowane, piaszczyste i szerokie. Plaża 
południowa usytuowana w nowej, bardziej nowoczesnej części miasta, obfituje w luksusowe 
hotele i szereg atrakcji turystycznych. Co istotne, nie ma tu takiego tłoku, jak w większych 
kurortach, dlatego nie będziemy mieli problemu z rozłożeniem się na plaży z parasolem, 
leżakiem, czy innym plażowym sprzętem, nie obawiając się przy tym o brak intymności  
i przestrzeni.  
 

Błękit czystego morza zachęca do kąpieli, a w tutejszych zatoczkach znajdziemy 
świetne miejsca do nurkowania. Jeśli plaże i sporty wodne nam się znudzą warto wybrać się 
na spacer po mieście. Sozopol, podobnie jak Nessebar, oczarowuje krętymi uliczkami, 
czasami tak wąskimi, że trudno się przecisnąć oraz zabytkami kultury Wschodu. Do 
najciekawszych należą Kaplica św. Niedzieli (wstęp bezpłatny). Cerkiew Bogurodzicy oraz 
Cerkiew św. Cyryla i Metodego. Warto też wybrać się do Muzeum Archeologicznego oraz na 
Wyspy św. Iwana i Piotra, znajdujące się na północny — zachód od Sozopola.  
 

Zakwaterowanie: Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Sozopolu 
 

Położony w nowej części Sozopola blisko plaży Hermanite (100 — 150 m) pokoje  
3 i 4 osobowe z łazienką (klimatyzowane). Wyżywienie trzy razy dziennie w restauracji 
hotelu z kuchnią bułgarską i europejską Do centrum 10 minut spacerkiem.  
 

 

Cena zawiera:  
- 9 noclegów 
- trzy posiłki (śniadanie, obiad,  kolacja) 
- przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek)  
- opieka rezydenta i pilota  
- ubezpieczenie NNW I KL  
- taksę klimatyczną  
Cena nie zawiera:  
- opłaty za klimatyzację  
- wycieczek fakultatywnych  
Program:  
1 dzień  -  wyjazd z Dąbrowy Górniczej  
2 dzień - przejazd do Bułgarii, do Sozopola,  zakwaterowanie  
3 — 10 dzień wypoczynek, w trakcie możliwość licznych wycieczek fakultatywnych w tym 
do Istambułu  
11 dzień po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Polski  
12 dzień -przyjazd do Dąbrowy Górniczej.  
 
UWAGA :ceny wycieczek fakultatywnych ,taksy klimatycznej i klimatyzacji w pokojach 
ustala strona bułgarska.  

Zestaw wycieczek obejmujący 1. wycieczka po Sozopolu + rejs stateczkiem 2. wyjazd do 
Aquaparku w Primorsku 3. wycieczka do P.Narodowy Ropotamo w cenie 30 euro / os.  

termin  Ilo ść miejsc  cena  
01.08 do 12.08. 2012  44 miejsca  1250 PLN  


