
 

 

 
 
Terminy                                       
I.   30.06 - 11.07.16  -  1495 PLN        IV.  27.07 – 07.08.16  -  1495 PLN                 
II.  09.07 - 20.07.16  -  1495 PLN         V.  05.08 – 16.08.16  -  1495 PLN         
III. 18.07 - 29.07.16  -  1495 PLN        VI.  14.08 – 25.08.16  -  1495 PLN        

WIEK UCZESTNIKÓW: 12-15 lat, 16-19 lat 

ZŁOTE PIASKI – perła Bułgarskiej Riwiery Czarnomorskiej, położone w odległości 18 km od Warny, słynie z szerokiej, piaszczystej, 

skąpanej w słońcu, złocistej plaży, ciągnącej się 3,5 km. Corocznie za ekologię i czystość Złotym Piaskom przyznawana jest 
prestiżowa nagroda Błękitnej Flagi. Przepiękny kurort położony na terenie Parku Narodowego, bogaty w ogromną ilość atrakcji: baseny 
z fantazyjnymi zjeżdżalniami, parki rozrywki, tawerny, pizzerie, kawiarnie. Na miłośników sportu czekają tereny sportowe  
o europejskim standardzie: korty tenisowe, kręgielnie, mini golf oraz nowoczesny Aqua Park.  
Zakwaterowanie GOLDEN HORN ***    

 

Hotel GOLDEN HORN*** położony wśród zieleni, w górnej części kurortu Złote 
Piaski,  ok. 500m od plaży (zejście uliczkami Złotych Piasków) i centrum kurortu. 
Od największego w Bułgarii AQUA PARKU, hotel oddalony jest ok. 600 m.  
Do dyspozycji przebywających tu osób: 
przestronny hol recepcyjny, winda, lobby bar, restauracja z tarasem, punkt 
wymiany walut, płatny sejf w recepcji.  
POKOJE: z klimatyzacją, TV, lodówką, ładne, standardowo urządzone,  
4 – os. z balkonami, w każdym pokoju łazienka (pełen węzeł sanitarny), ręczniki. 
Na terenie hotelu: basen z tarasem słonecznym, bilard; stół do ping-ponga, 
boisko sportowe.                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyżywienie 

pełne wyżywienie All Inclusive Light: 3 posiłki dziennie bufet (śniadania, obiad i kolacje – w trakcie posiłków oferowane są 
napoje bezalkoholowe) + podwieczorki +  napoje bezalkoholowe w godz. 21.00-21.30, pierwszym posiłkiem jest obiad  
w dniu przyjazdu do hotelu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie ostatniego dnia pobytu  
 

Transport 
Wygodny, klimatyzowany autokar z Poznania,  ul. Zwierzyniecka, parking przed Starym ZOO. Planowany wyjazd godz. 2.00. 
Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię.  Wyjazdy z pozostałych miast oraz połączenia antenowe ( realizowane 
autobusem, busem lub PKP pod opieka konwojenta przy min. 8 osobach)  w szczegółowym rozkładzie jazdy na stronie  
www.skipper.poznan.pl  
 
 

Program pobytu 
● wyjazd do Warny, zwiedzanie trzeciego co do wielkości miasta w Bułgarii: cerkiew katedralna, port, park nadmorski,  
  dla chętnych wizyta w Delfinarium (dopłata ok. 10 EUR) – piękne przedstawienie z udziałem tych inteligentnych  

  ssaków, które tańczą, śpiewają i popisują się wykonując różne figury nad wodą 
● wycieczka piesza do średniowiecznego klasztoru Aladża, wykutego w wapiennej skale 
● przejażdżka kolejką turystyczną 

● spacery po kurorcie Złote Piaski,  
● bogaty program pobytowo - kulturalny (konkursy, zajęcia sportowe na plaży: siatkówka, badminton, ringo, talerz, wyścigi rzędów, 

zajęcia terenowe, kalambury, podchody, biegi terenowe) 
● plażowanie – parasole na plaży w cenie, kąpiele w M. Czarnym i w basenie hotelowym pod okiem ratownika (możliwość korzystania  
   z transportu na plaże wg ustalonego rozkładu jazdy busa) 
● dyskoteki wyjściowe – wstęp ok. 3 EUR 

 
Świadczenia zawarte w cenie 

● przejazd autokarem  
● 9 noclegów  
● pełne wyżywienie All Inclusive Light 

        
            
 
 

 

 
 
 

 

                             

http://www.skipper.poznan.pl/


● zajęcia programowe 
● bezpłatne korzystanie z basenu hotelu  
● możliwość korzystania z transportu na plażę wg ustalonego rozkładu jazdy busa 
● parasole na plaży  
● opieka kadry pedagogicznej, ratownika  
● opieka medyczna 
 
Cena nie zawiera 
●  taksa klimatyczna w Bułgarii (opłata obowiązkowa) - 10 EUR/os. 
●  ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 zł., bagaż 1000 zł. – TU SIGNAL IDUNA (oplata obowiązkowa) - 30 PLN/os. 
 
●  bilety wstępu: Delfinarium w Warnie 12 EUR/os. , dyskoteka  
   ok. 3 EUR/os. 
●  wycieczki fakultatywne 
●  kaucja – obowiązująca w hotelu (obejmuje ew. szkody wyrządzone przez uczestników), zbierana na początku imprezy  
    przez wychowawców, oddawana ostatniego dnia pobytu - 10 EUR/os. 
●  koszt ew. dodatkowych posiłków w drodze do i z Bułgarii ok. 12 EUR/os. za 2 obiady 
●  dopłata obowiązująca uczestników powyżej 18 lat w wys. 100 PLN/os. 
●  suchy prowiant na drogę powrotną - 6 EUR/os. 

 
 
PROFESJONALNE DYSKOTEKI W ZŁOTYCH PIASKACH: dla chętnych (tylko dla osób które ukończyły 16 lat) Muppet 
- jedno z nielicznych miejsc, gdzie można się pobawić za darmo, przed dyskoteką w klubie - karaoke, MALIBU dyskoteka 
przy plaży - najpopularniejsza wśród grup z Polski DYSKOTEKA TYPU BEACH PARTY, ARROGANCE CLUB kilka sal z 
różnorodną muzyką, PR CLUB - muzyka disco - hause, BIZARRO BAR, ROXY DISCO, BONKERS DISCO, ceny: 5 -10 
Lewa wejście. Wyjścia na dyskoteki tylko pod okiem wychowawców. 
 
Wycieczki fakultatywne: dla chętnych, płatne przez uczestników (istnieje możliwość wykupienia wycieczki w biurze, 
przy zapisie – cena wycieczki doliczana do ceny podstawowej).e 
 

BAŁCZIK - OGRÓD BOTANICZNY, PRZYLĄDEK KALIAKRA  – jedno z najpiękniejszych miejsc w tej części Europy, głównym 

punktem programu jest ogród botaniczny z bogatymi okazami kwiatów: róż, kaktusów, kompleks pałacowy- rezydencja królowej 
rumuńskiej Marii. Brukowane uliczki, bielone budynki, niepowtarzalna zieleń, bliskość morza nadają miastu niepowtarzalny urok. 
Przejazd na przylądek NOS KALIAKRA - wąski, ok. 3 km. cypel  z przepięknym widokiem na wybrzeże Morza Czarnego.  

Przy odrobinie szczęścia można zobaczyć skaczące w morzu delfiny. Na Płw. znajdują się pozostałości po kulturze rzymskiej.  
Możliwość zrobienia pięknych zdjęć. Cena: ok. 22 EUR 
 
NESEBER – przepiękne miasteczko, położone na malowniczym półwyspie połączonym z lądem jedynie wąskim przesmykiem, 

starówka wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Tutaj możemy podziwiać  pozostałości po kulturze starożytnych 
Rzymian, Grekach, liczne cerkwie, drewniane domki w typowym stylu bułgarskim,. Niepowtarzalna atmosfera wynikająca z połączenia 
piękna przyrody, ogromnej ilości zabytków z nowoczesnością  restauracyjek, tawern położonych nad brzegiem morza.  
Cena: ok. 22 EUR 
 

AQUA PARK – kompleks basenów, zjeżdżalni, atrakcji wodnych, aerobik w wodzie, animacje, spektakle.  Niepowtarzalna atrakcja, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Cena: ok.15 EUR 
 
REJS STATKIEM – rejs statkiem po Morzu Czarnym, przejazd do portu jachtowego, 3 godzinny, panoramiczny rejs jachtem wzdłuż  
nadmorskich kurortów, obiad ( grill + bufet sałatkowy), rejs powrotny do portu, przejazd do hotelu (ok. 4,5 godz.) Cena: ok. 22 EUR 

 
Informacje praktyczne: 
 

- waluta - walutą bułgarską jest lew bułgarski (BGL) 1 Lv = 100 stotinek; 1 EUR = ok. 2 Lv 
- czas lokalny - po przybyciu do Bułgarii należy przesunąć wskazówki zegarków o godzinę do przodu 
- telefony - z Polski kierunkowy 00 359 + numer abonenta z kierunkiem na wybrane miasto 
- klimat - nad M.Czarnym panuje łagodna odmiana klimatu podzwrotnikowego, słońcem można cieszyć się tutaj przez ponad 250 dni  

  w roku, w sezonie turystycznym słońce gwarantowane przez 10 -11 godzin dziennie, średnia temperatura lipca, sierpnia to 29 st. C,   
  średnia temperatura wody 25 st. C, dni deszczowe są rzadkością 
- plaże – szerokie, piaszczyste, leżaki i parasole na  plaży płatne  
- orientacyjne ceny - znaczek pocztowy 0.60 Lv, kartka 0.50-2 Lv, coca cola 0.75 Lv-1,50 Lv, arbuz 1 kg ok. 1 Lv, wypożyczenie  

  water jet:50 Lv /do10 min, banan: 40 LV/ do 10 min, rower ok. 5 LV/ do godziny. 
- trasa przejazdu - biegnie przez: Słowację, Węgry,  Rumunię - należy zaopatrzyć się w drobne EURO lub walutę danego kraju  

  na toalety na postojach 
- kieszonkowe – zalecane min. ok. 50 EUR + wycieczki fakultatywne 

- uczestnicy powinni mieć ze sobą ważny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. 

 

Biuro Podróży „SKIPPER” Poznań ul. Św. Marcin 29/4 tel.61 661 33 34, 61 851 95 93 


