
12 – dniowy 

Letni obóz wypoczynkowy dla młodzieży 
 

BUŁGARIA 
ZŁOTE PIASKI 

 

 

 

ZAKWATEROWANIE:  Hotel *** MAK  

Położenie - w centrum Złotych Piasków przy głównej alei, otoczony 

jest pięknym parkiem, który sprawia iż wypoczynek w tym miejscu jest 

spokojny, a jednocześnie obfitujący w wiele atrakcji dostępnych w zasięgu 

ręki. Piaszczysta plaża ok.150 m od hotelu.  

Wyżywienie - Śniadania, obiady i kolacje w formie szwedzkiego bufetu.  

Zakwaterowanie - Sześciopiętrowy hotel, gruntownie wyremontowany, 

wygodne 4/5 osobowe pokoje.  

Pokoje - Wszystkie z klimatyzacją, telefonem, TV, łazienką z wc                       

i wanną/ prysznicem, taras ze stolikiem i krzesłami.  

Sport i rekreacja - odkryty basen z bezpłatnymi leżakami, 

Do dyspozycji gości - recepcja czynna 24 godziny , kącik z TV SAT, 

windy, restauracja z tarasem wśród zieleni, lobby bar, zacieniony bar przy 

basenie, „Sky-bar” z otwartym tarasem, gdzie do późnych godzin nocnych 

można zakosztować lokalnych napojów podziwiając rozciągający się wokół 

widok na morze i kurort, (można tu wypożyczyć żelazko, suszarkę do 

włosów, mini sejf - za dodatkową opłatą).Hotel oferuje (za opłatą): 

wymianę walut, dostęp do internetu, mini market, bilard. 
 
 

ZŁOTE  PIASKI - to kurort znajdujący się na terenie Parku Narodowego 

"Złote Piaski" - perła bułgarskiego wybrzeża czarnomorskiego. Może 

poszczycić się unikalnym połączeniem wspaniałej roślinności, cudownych 

krajobrazów, pięknych hoteli, terenów sportowych i gorącym morzem. 

Dodatkowy walory tego miejsca to lecznicze źródła mineralne. Pokryta 

drobniutkim, złotym piaskiem plaża, miejscami osiąga szerokość   100 m. 

Do atrakcji Złotych Piasków należą również tętniące życiem dyskoteki, 

bary i kawiarnie. Znajdują się tu liczne baseny, zjeżdżalnie wodne, kolejki i 

młodzieżowe ośrodki sportowe. 
 

TRANSPORT: autokar o podwyższonym standardzie (barek, video, 

klimatyzacja, wc) 

RAMOWY 

PROGRAM OBOZU:                            

1 dzień: Wyjazd z Polski w godzinach porannych. Przejazd 

przez Słowację, Węgry, Rumunię. 

2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach 

popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja.   

3 - 11 dzień: Pobyt oraz realizacja wycieczek pieszych                        

i autokarowych. 

 

 

LATO 2014 



BAŁCZIK - małe miasteczko portowo - uzdrowiskowe, założone  przez Greków. Wart zobaczenia jest park   

i ogród botaniczny  z wieloma unikalnymi gatunkami roślin i 

ogrodem kaktusów oraz zbudowany na brzegu orientalny pałacyk 

rumuńskiej królowej Marii (z 1924 r.). Romantyczna, nadmorska 

promenada zaprasza do spacerów            i kusi zapachami 

wydobywającymi się z usytuowanych przy promenadzie barów.  
 

PRZYLĄDEK  KALIAKRA -  jest wąskim, dwukilometrowym 

cyplem, na którego końcu znajdują się ruiny rzymskiego miasta, 

osady, muzeum ukryte w skałach oraz malutki kościółek. Ma on 

strome wybrzeże, którego prostopadle ściany skalne maja 70 m 

wysokości. Przylądek Kaliakra jest też rezerwatem przyrody - są 

tu kormorany, foki, delfiny, a szpaki i kosy skalne mają swe 

gniazda w pieczarach i niszach skalnych. Kaliakra to również 

przyjemny punkt widokowy, z którego rozpościera się 

niezapomniany widok na morze oraz klify.  

MONASTYR  AŁADŻA -  Klasztor został założony 11-12 

wieku, kiedy to zamieszkiwali go pierwsi pustelnicy. Jaskinie 

były zamieszkane już w okresie bizantyjskim, jak klasztor był 

pod wpływem religijnego nauczania, które rozprzestrzenia się w 

Bizancjum i Bułgarii w tym czasie. W wykutym w skale 

klasztorze zachowały się połączone kamiennymi schodami cele i 

sale mnichów. Jest to również część Parku Krajobrazowego Złote 

Piaski. Grób datowany na okres wczesnego chrześcijaństwa, z 

niezwykłymi malowidłami ściennymi, w pobliżu Monastyru. 

WARNA 

trzecie co do wielkości i znaczenia miasto Bułgarii ma starożytną 

metrykę. Zostało założone jako kolonia grecka Odessos w IV 

wieku p.n.e. przez przesiedleńców z Miletu. W 72 r. miasto 

zostało włączone do Imperium Rzymskiego. W końcu VI wieku 

dotarli do miasta Słowianie i nazwali je Warna. W następnym 

wieku miasto zostało opanowane przez Protobułgarów i przez 

kolejne wieki często przechodziło z rąk do rąk. 

 Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy – jedna z największych 

bułgarskich świątyń, zabytek narodowy i jeden z symboli 
Warny 

 Park Nadmorski w Warnie – wśród licznych atrakcji tego 

miejsca szczególna popularnością cieszy się delfinarium gdzie 
przez oszklone ściany można oglądać pływające delfiny. 

 Termy Rzymskie - największy budynek publiczny z czasów 
rzymskich w Bułgarii. Termy świadczą o bogactwie oraz 

istotnej roli Warny w tamtej epoce. 

 Zegar Miejski – Bicie zegara z końca XIX w. słychać co pół 
godziny. Wieża zegarowa wraz z katedrą i parkiem miejskim 

nadaje charakterystyczne rysy centrum miasta. 

Św. Konstantin i Elena – spacer  po kurorcie, zwiedzanie 

cerkwi Sw. Konstantin i Sw. Elena, która została wybudowana zgodnie               

z zasadami architektonicznymi władców tureckich.  

AQUAPOLIS – ZŁOTE PIASKI, PARK WODNY-  

zdaniem ekspertów i zagranicznych operatorów turystycznych 

Aquapolis - to największy w Bułgarii i najpiękniejszy park 

rozrywki wodnej w Europie. Aquapolis to gratka nie tylko dla 

dzieci, ale także dla dorosłych – atrakcje jakie czekają na 

wypoczywających to “leniwa rzeka”, głęboki basen dla 

starszych, a dla dzieci brodzik ze zjeżdżalnią w głowie smoka. 

Prawdziwą atrakcję – stanowią jednak zjeżdżalnie. Aquapolis ma ich pięć: Wild River, Niagara, Black 

Hole, Slide-Slalom  oraz  Kamikaze. W Aquapolis znajduje się również baza gastronomiczna, punkt 

medyczny, a nad turystami czuwają wykwalifikowani ratownicy.   

 



 

11 dzień: wyjazd z Bułgarii, przejazd przez Rumunię, Węgry, Słowację.  

12 dzień: powrót w miejsce wyjazdu w godzinach popołudniowych 
 

W PROGRAMIE PONADTO: 

 kąpiele morskie i słoneczne, 

 spacery po plaży, 

 piesze wycieczki po okolicy, 

 kąpiele w basenie przyhotelowym i korzystanie z bazy 

rekreacyjnej, 

 zabawy integracyjne, zabawy na plaży, zawody na plaży                   

i w basenie. 

CENA: 1.450,00  
CENA  OBEJMUJE:  

 zakwaterowanie – 9 noclegów w pokojach 4-osobowych (lodówka, 

TV, łazienka, klimatyzacja); 

 całodzienne wyżywienie -  od obiadokolacji w dniu przyjazdu do 

śniadania w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną; 

 transport autokarem na całej trasie przejazdu oraz na miejscu; 
 gorącą herbatę na trasie przejazdu; 

 opiekę pedagogiczną, opiekę rezydenta z j. bułgarskim; 

 opiekę medyczną na terenie ośrodka ratownika na plaży i basenie; 

 wycieczkę autokarową do Bałcziku, na Przylądek Kaliakra, do Warny x 2, Monastyru Aładża, 

 jedno popołudniowe wyjście do AQUAPOLIS, 

 korzystanie ze sprzętu  sportowo - rekreacyjnego w hotelu oraz leżaków przy basenie, 

 ubezpieczenie NNW (80.000,00 PLN) i KL (10.000,00 PLN) poza granicami kraju. 
 

UCZESTNICY : sugerowany wiek uczestników 11 – 18 lat. 

 ilość uczestników w jednym turnusie:  45 osób, 
 WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJĄ „OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W 

IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO STANPOL” 

CENA NIE OBEJMUJE: 

 Korzystania z płatnych atrakcji w hotelu, na plaży i w czasie wycieczek,  

 Korzystania z kafejki internetowej oraz gier zręcznościowych wymagających opłat, 

 Płatnych imprez fakultatywnych organizowanych przez Hotel i na życzenie uczestników 
 UWAGA!!: na dodatkowe posiłki na trasie przejazdu tam i powrót  należy przygotować ok. 10 EUR!! 

TERMIN  OBOZU ; 
 

BZP 12/1507/14 ; 15.07 – 26.07.2014 
Zapisy i informacje Tadeusz Nowak Tel. 502 234 380 , 506 131 127 e-mail: tadzik40@op.pl 

Zaliczka 100 zł do 30.05.14 r. całość do 30.06.2014 r. na podane niżej konto. 
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