
S³oneczny Brzeg to najwiêkszy i najbardziej popularny kurort w Bu³garii z rozbudowan¹ baz¹ hotelow¹ i 
gastronomiczn¹, po³o¿ony w spokojnej zatoce, 40 km na pó³noc od Burgas. Wspania³e warunki klimatyczne, 
piaszczysta, piêkna pla¿a (8 km d³ugoœci i 150 m szerokoœci), ró¿norodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, 
tawerny, restauracje i dyskoteki zapewniaj¹ udany wypoczynek nawet najbardziej wymagaj¹cym goœciom.

PO£O¯ENIE 
w starej, zadrzewionej czêœci kurortu, tu¿ przy pla¿y, niedaleko od centrum miasta.
PLA¯A 
szeroka, piaszczysta.
WYPOSA¯ENIE
windy, przechowalnia baga¿u, restauracja z tarasem przy basenie, punkt wymiany walut, du¿y 
basen, 2 bary przy basenie, basen dla dzieci ze œlizgawk¹, plac zabaw, jacuzzi, masa¿e, ³aŸnia 
turecka, gabinet lekarski, sala konferencyjna.
POKOJE 
2, 3 - osobowe z ³azienkami (suszarka do w³osów), klimatyzacj¹, telefonem, telewizorem, 
balkonem.  Zakwaterowanie w budynku 6 lub 2-pietrowym. 
WY¯YWIENIE 
2 x dziennie w restauracji hotelowej (œniadanie i obiadokolacja w formie szwedzkiego sto³u). 
Napoje do obiadokolacji p³atne na miejscu. Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y banku PKO 
BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. 
Pozycje w tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  4,20 z³.

CENA NIE ZAWIERA:
* napojów do obiadokolacji
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
* ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy
* dop³aty do po³¹czeñ antenowych
*  taksy klimatycznej: osoba doros³a 1 EUR / doba, 
   dzieci 2 - 12 lat: 0,5 EUR / doba.

CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci 
  od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje
* serwis hotelowy: korzystanie 
  z basenu, le¿aków, parasoli 
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

1 dzieñ:
O godz. 7.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat bud. "S"). 
Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (posi³ek tranzytowy za dodatkow¹ op³at¹ 
ok. 5 EUR).
2 dzieñ:
Przyjazd do Bu³garii ok. 11.00, zakwaterowanie w godz. popo³udniowych, 
obiadokolacja, nocleg.
3 - 8/10 dzieñ:
Wypoczynek. Mo¿liwoœæ uczestnictwa w p³atnych wycieczkach fakultatywnych.
9/11 dzieñ:
Wykwaterowanie z pokoi po œniadaniu, z³o¿enie baga¿y, czas wolny. 
W godzinach popo³udniowych wyjazd do Polski, przejazd przez Serbiê (posi³ek 
tranzytowy za dodatkow¹ op³at¹ ok. 5 EUR), Wêgry, S³owacjê. 
10/12 dzieñ:
Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE :
organizowane s¹ z polskim przewodnikiem przez bu³garskie biuro 
MIKE z Pomorie. Na ca³odzienne wycieczki uczestnicy otrzymuj¹ 
suchy prowiant, napój.
NESEBER 12 EUR: zwiedzanie cerkwi: œw. Jana Chrzciciela, œw. 
Paraskewy, œw. Sofii; BA£CZIK 31 EUR: Klasztor „A³ad¿a”, 
zwiedzanie ogrodu botanicznego  + obiad; WARNA 28 EUR: 
zwiedzanie parku - muzeum  Warneñczyka, Rzymskich Term, 
rezerwat „Kamienny Las”; BU£GARSKI WIECZÓR  19 EUR, PARK 
WODNY 16 EUR.
Wycieczki fakultatywne w cenie jak wy¿ej odbywaj¹ siê przy 
frekwencji co najmniej 20 osób.

        TERMIN                              osoba doros³a              osoba doros³a                 dziecko od 2-12 lat            iloœæ dni
                                                                                            na dostawce                       na dostawce

    02.07 - 13.07.2014           691 z³ + 279 EUR           691 z³ + 180 EUR    691 z³ + 110  EUR                   12
                                                     razem ok. 1862 z³                           razem ok. 1447 z³                                   razem ok. 1153 z³         

    11.07 - 20.07.2014           679 z³ + 217 EUR           679 z³ + 130 EUR    679 z³ + 90  EUR                     10
                                                     razem ok. 1591 z³                           razem ok. 1225 z³                                   razem ok. 1057 z³           

    18.07 - 29.07.2014           691 z³ + 279 EUR           691 z³ + 180 EUR    691 z³ + 110  EUR                   12
                                                     razem ok. 1862 z³                           razem ok. 1447 z³                                   razem ok. 1153 z³           

    27.07 - 05.08.2014           679 z³ + 217 EUR           679 z³ + 130 EUR    679 z³ + 90  EUR                     10
                                                     razem ok. 1591 z³                           razem ok. 1225 z³                                   razem ok. 1057 z³        

    03.08 - 14.08.2014           691 z³ + 279 EUR           691 z³ + 180 EUR    691 z³ + 110  EUR                   12
                                                     razem ok. 1862 z³                           razem ok. 1447 z³                                   razem ok. 1153 z³           

    12.07 - 21.08.2014           679 z³ + 217 EUR           679 z³ + 130 EUR    679 z³ + 90  EUR                     10
                                                     razem ok. 1591 z³                           razem ok. 1225 z³                                   razem ok. 1057 z³     

    19.08 - 30.08.2014           691 z³ + 279 EUR           691 z³ + 180 EUR    691 z³ + 110  EUR                   12
                                                     razem ok. 1862 z³                           razem ok. 1447 z³                                   razem ok. 1153 z³          

HOTEL G£ARUS ***

Dziecko do lat 2 bez œwiadczeñ: op³ata za transport
i ubezpieczenie 400 z³.
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