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Obóz młodzieżowy Bułgaria - Złote Piaski 
HOTEL ZDRAVETS **** 

 
Wiek 13-18 lat 
W programie zwiedzanie Warny  
Dodatkowo: 

➢ w cenie wyjazdu zwiedzanie Warny 

➢ Złote Piaski, czyli słynny bułgarski kurort z licznymi klubami i dyskotekami 

➢ hotel z basenem w centrum Złotych Piasków 

➢ piaszczyste plaże 

➢ dobry standard hotelu 

 
ZAKWATEROWANIE:  
 
Złote Piaski, to nowoczesny i popularny kurort w Bułgarii. Znajdziesz tu czyste i zadbane, 
piaszczyste plaże Morza Czarnego, tętniącą życiem Promenadę, liczne dyskoteki, 
nowoczesne hotele i wiele dodatkowych atrakcji np. największy bułgarski Aquapark. 
Hotel Zdravets **** Hotel dogodnie usytuowany, z dobrą obsługą. Położony w centrum 
Złotych Piasków, w dobrze utrzymanym parku, ok. 250 m od plaży. Posiada odkryty basen 
kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, bar przy basenie, bezpłatne parasole i leżaki przy 
basenie (ilość ograniczona), restaurację, salę konferencyjną (ok. 30-40 os), recepcję  
z możliwością wynajęcia sejfu, punkt wymiany waluty, bilard, gry internetowe, tenis stołowy, 
fitness, saunę, Wi- Fi – bezpłatny w holu koło recepcji, w pokojach - płatny. Zakwaterowanie 
w pokojach 4 – osobowych z TV-SAT, lodówką, klimatyzacją, łazienką z suszarką. Większość 
pokoi posiada balkon. W przypadku gdy ilość chłopców i dziewczynek w grupie nie jest 
podzielna przez 4, odpowiednia część grupy będzie zakwaterowana w 6-osobowych 
dwupoziomowe apartamentach na ostatnim piętrze, z TV-SAT, 
lodówką, klimatyzacją, łazienką z suszarką.  
 
WYŻYWIENIE: Młodzieżowy All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Woda 
do picia przez cały dzień. Lokalne napoje bezalkoholowe bez ograniczeń w godz. 10:00-22:00.  
Pierwsze świadczenie w dniu przyjazdu – kolacja, ostatnie świadczenie w dniu wyjazdu  
– obiad. 
 
SKRÓCONY PROGRAM WYJAZDU: 
1 dzień: Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię. 
Wieczorem dłuższy postój na terenie Rumunii na ciepły posiłek (płatny we własnym zakresie 
ok. 5 EUR lub 20 LEI). 
Nocny przejazd przez Rumunię. 
2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 
Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, 
przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu, obiadokolacja, nocleg. 
3 –9/10 dzień: Program pobytu, to przede wszystkim dobra zabawa, czyli - plażowanie, gry  
i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po 



 

 

okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Wycieczka do Warny  
i zwiedzanie jednego z większych bułgarskich miast.  
10/11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, 
ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Po południu zbiórka przed hotelem  
i pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd przez 
Bułgarię i Rumunię. 
11/12 dzień: Dalsza podróż przez Rumunię, Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych. 
 
 
CENA ZAWIERA: 

 9 noclegów w Hotelu Zdravets**** , 

 pełne wyżywienie - All inclusive, śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, 

 opiekę wychowawców i kierownika, ratownika podczas kąpieli, rezydenta, 

 suchy prowiant na drogę powrotną, 

 przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV) 

 ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 EUR, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł, 

 wycieczka do Warny 

 
TERMIN :  21.07- 01.08.2023  
DŁUGOŚĆ:  9 nocy/12 dni  
CENA PODSTAWOWA:  2 750,00 zł    
CENA W PROMOCJI* 2 450,00 zł 
*pula miejsc w promocji ograniczona 
 
 
CENA NIE ZAWIERA: 
 

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł(składkę należy doliczyć 

do ceny podstawowej ), 

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł (składkę należy doliczyć do 

ceny podstawowej), 

 obowiązkowej opłaty klimatycznej i administracyjnej 25 €/os. (zbierane w autokarze), 

 obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20 €/os. pobieranej w dniu przyjazdu do 

hotelu na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w obiekcie 
(kaucja zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi), 

 biletów wstępu na dyskoteki ok. 5 €/ os (wstęp od 16 lat), 

 dopłaty do pobytu dla osób powyżej 18 r.ż. 150 zł, 

 wycieczek fakultatywnych dostępnych na miejscu. 

 
 



 

 

 
WYCIECZKI  FAKULTATYWNE (przykładowe ceny z roku 2022) 
 
Wycieczki fakultatywne są organizowane przy określonej liczbie chętnych na danym turnusie 
na miejscu. 
 

Balczyk – Kaliakra - Zwiedzanie miasteczka Balczyk oraz przepięknego ogrodu botanicznego, 
znanego z bogatą kolekcję kaktusów, pałacu rumuńskiej królowej Marii na terenie ogrodu. 
Obiad w restauracji a potem przejazd do przylądku Kaliakra - to dwukilometrowy cypel, który 
tworzą monumentalne, niemal pionowe skały, sięgające 70 m. Na styku trzech żywiołów: 
morza, powietrza i ziemi powstało niepowtarzalne w swym pięknie miejsce, obfitujące  
w jaskinie, podwodne skały czy skalne nisze. 
 
Kaliakra to także miejsce historyczne i jeden z ważniejszych w kraju rezerwatów przyrody. 
Jego nazwa oznacza "cudowny przylądek", dzięki występującemu tam różowemu 
wapieniowi. Legenda głosi, że kolor pochodzi z krwi obrońców fortecy, którą zbudowali w IV 
w. p.n.e. Istnieje legenda o czasach, gdy Turcy w XIV w. podbijali Bałkany. W oblężonej przez 
Turków twierdzy znajdowało się 40 niewiast, obawiających się o swój los, gdyby forteca 
upadła. Zamiast więc poddać się najeźdźcom (i prawdopodobnie cierpieć los gorszy od 
śmierci) 40 panien splotło razem włosy i wskoczyło do morza. Czerwone plamy na 
wapiennych klifach mają pochodzić od ich krwi. Dziś przy wejściu na skały ujrzymy obelisk  
z napisem "Brama 40 dziewic", upamiętniający tamto wydarzenie. 
Cena ok. 45 euro/os. 
 
Istambuł - 1 dzień - Skoro Państwo już są w Bułgarii, to warto zrobić kolejny krok i pojechać 
do sąsiedniej egzotycznej Turcji, aby zwiedzić rozsławiony Istambuł. Żeby się wybrać do 
stolicy Turcji, będą Państwu potrzebne paszporty oraz wizy. Przejazd autokarem w obie 
strony. Program obejmuje zwiedzanie Błękitnego meczetu, Hipodromu, części Azjatyckiej 
oraz czas na zakupy. Dla chętnych istnieje możliwość zapisania się na niezapomniany rejs 
statkiem po Bosforze lub bardzo ciekawy wieczór turecki (dodatkowo płatne). Mają Państwo 
niecodzienną możliwość pospacerować po ulicach Istambułu, spróbowania pachnącej 
egzotycznej kuchni tureckiej, słynnych tureckich ciast i tureckiej kawy, potargowania się  
z miejscowymi handlarzami i nacieszenia oczu wspaniałą architekturą. 
Cena ok. 80 euro/os + wiza turecka ok. 11 euro/os. 
- Nesebar - ok. 25 €, 
- Rejs statkiem - ok. 25 €, 
- Całodniowy pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok. 20 €, 

 

ZAPRASZAMY 


