
1 dzieñ: * transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele uchylne, 
Wyjazd z Krakowa o godz: 7.30 - ul. Ujastek 1, Kombinat. Przejazd   DVD, video) na trasie: Kraków - S³oneczny Brzeg - Kraków, kawa 
przez S³owacjê, Wêgry i Serbiê.   i   herbata w autokarze - gratis na wyznaczonych postojach
2 dzieñ: * 7 / 9 noclegów w pokojach 2, 3 - osobowych z ³azienk¹ 
Przyjazd do S³onecznego Brzegu w godzinach dopo³udniowych,   i klimatyzacj¹
zakwaterowanie w godzinach popo³udniowych, obiadokolacja i * wy¿ywienie: 3 posi³ki: œniadanie, lunch, obiadokolacja (w formie 
nocleg.   szwedzkiego sto³u). Napoje: woda mineralna, sok owocowy z 
3-8 dzieñ:   automatu od 7.30 do 22.00 w restauracji hotelu w cenie pobytu - 
Wypoczynek, k¹piele w Morzu Czarnym i basenach, dyskoteki,   bez ograniczeñ. Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹ a koñczy 
piesze wycieczki po okolicy, zajêcia terenowe, gry i zabawy nad   lunchem w dniu odjazdu + suchy prowiant na drogê powrotn¹. 
brzegiem morza; mo¿liwoœæ  uczestnic twa w wycieczkach   C iep³y posi³ek tranzytowy w Serbii (w obydwie strony przejazdu).    
fakultatywnych - p³atnych dodatkowo. * opiekê kadry: kierownik pedagogiczny, wykwalifikowani 
9/11 dzieñ:   wychowawcy, pilot w czasie przejazdu, rezydent
Wykwaterowanie z pokoi po œniadaniu, z³o¿enie baga¿y, czas * korzystanie z basenu, le¿aków, parasoli
wolny. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski, przejazd przez * ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ SIGNAL IDUNA POLSKA
Serbiê, Wêgry, S³owacjê. * realizacjê ramowego programu pobytu
10/12 dzieñ: * podatek VAT
Przyjazd do Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat) w godzinach 
wieczornych.

PROGRAM  POBYTU : CENA ZAWIERA :

TERMINY I CENA :

         TERMIN                        CENA                  RAZEM OK.    IL. DNI
02.07 - 13.07.2014        780 z³ + 230 EUR           1746 z³        12 
11.07 - 20.07.2014        753 z³ + 180 EUR           1509 z³        10 
18.07 - 29.07.2014        780 z³ + 230 EUR           1746 z³        12
27.07 - 05.08.2014        753 z³ + 180 EUR           1509 z³        10
03.08 - 14.08.2014        780 z³ + 230 EUR           1746 z³        12
12.08 - 21.08.2014        753 z³ + 180 EUR           1509 z³        10
19.08 - 30.08.2014        780 z³ + 230 EUR           1746 z³        12

S£ONECZNY 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 w pobli¿u schodz¹cych do morza Ba³kanów,  tzw. Starej Planiny. Wspania³e warunki klimatyczne, 
piaszczysta, piêkna pla¿a (8 km d³ugoœci i 150 m szerokoœci), ró¿norodna i bogata baza sportowa oraz liczne bary, dyskoteki, zapewniaj¹ udany 
wypoczynek nawet najbardziej wymagaj¹cym goœciom. Dodatkow¹ atrakcj¹ jest po³o¿ony w pobli¿u Neseber  - urocze miasto  zabytek, s³yn¹ce 
ze  œredniowiecznych cerkwi i niepowtarzalnej atmosfery w¹skich uliczek i zau³ków.                                                                                                           

HOTEL G£ARUS ***
Po³o¿enie: dwa nowoczesne budynki hotelowe (2 i 6-piêtrowy) o wysokim standardzie, znajduj¹ce siê w starej, zadrzewionej czêœci kurortu, tu¿ przy 
pla¿y, niedaleko od centrum miasta. Obok hotelu przepiêkna promenada spacerowa.
Wyposa¿enie: szeroki, piêkny hol wejœciowy z recepcj¹, windy, pomieszczenie do przechowania baga¿u dla osób wyje¿d¿aj¹cych, restauracja z tarasem 
przy basenie, punkt wymiany walut, du¿y basen, 2 bary przy basenie, basen dla dzieci ze œlizgawk¹, plac zabaw dla dzieci, jacuzzi, masa¿e, ³aŸnia 
turecka, gabinet lekarski, sala konferencyjna.
Pokoje: 2, 3 - osobowe z ³azienkami (suszarka do w³osów), klimatyzacj¹, telefonem, telewizorem, balkonem.
Wy¿ywienie: 3 posi³ki: œniadanie, lunch, obiadokolacja (w formie szwedzkiego sto³u). Napoje: woda mineralna, sok owocowy z automatu od 7.30 do 
22.00 w restauracji hotelu w cenie pobytu - bez ograniczeñ. Pobyt rozpoczyna siê obiadokolacj¹ a koñczy lunchem w dniu odjazdu + suchy prowiant na 
drogê powrotn¹. 

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzeda¿y 
pieni¹dza  banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania ostatecznej zap³aty + kwota w 
z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Cena „razem oko³o” jest podana orientacyjnie - przyjêto kurs 1 
EUR = 4,20  z³.

PO£¥CZENIA ANTENOWE:   DOP£ATY DO TRAS  ANTENOWYCH:

Dojazdy antenowe organizowane s¹ przy co najmniej 5 uczestnikach. Przejazd mo¿e 
odbywaæ siê autobusem klasy turystycznej, busem, autem osobowym lub PKP.
POTWIERDZENIE DOJAZDÓW  ANTENOWYCH DO 7 DNI PRZED TERMINEM 
WYJAZDU. 

Gdañsk 190 z³; Kielce, Czêstochowa 65 z³; Warszawa 145 z³, £ódŸ 125 z³; 
Tarnów, Katowice 60 z³.

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
SOZOPOL - 25 EUR - zwiedzanie miasta, przeja¿d¿ka ³odziami po rzece Ropotamo + 
obiad
BA£CZIK - 31 EUR - Klasztor "A³ad¿a", zwiedzanie ogrodu botanicznego + obiad
WARNA - 28 EUR - park - muzeum Warneñczyka, Rzymskie Termy, rezerwat 
"Kamienny Las"
BU£GARSKI WIECZÓR - 19 EUR
PARK WODNY - 16 EUR
ISTAMBU£ - 49 EUR + wiza 20 USD (w cenie œniadanie i obiad).
Ceny wycieczek s¹ orientacyjne. Wycieczki fakultatywne odbywaj¹ siê przy minimum 
20 osobach chêtnych.

CENA NIE ZAWIERA:

ubezpieczenia od chorób przewlek³ych, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z  imprezy, dop³aty do po³¹czeñ antenowych, œwiadczeñ nie 
zawartych w ofercie, op³at za wycieczki fakultatywne.

UWAGA: WYMAGANY WA¯NY (co najmniej 1 m-c od daty powrotu) PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.
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