
Kolonie Letnie – Bułgaria  – Słoneczny Brzeg  
Hotel Aktina *** 
 
 
od dnia: 30.06 do 13.07. 2015 

wyżywienie: FB - śniadanie, obiad, kolacja 
transport: autokarem 
długość wyjazdu: 14 dni 
 

 

 
 

 
 

 

ZAKWATEROWANIE: 
 
Hotel Aktina *** - znajduje się 100 m od piaszczystej plaży, w centrum Słonecznego Brzegu, Na terenie znajduje się 
basen wraz z leżakami oraz ogród, pokoje 2, 3 osobowe z balkonem, TV, klimatyzacją oraz lodówką.  

WYŻYWIENIE: 
 
3 x dziennie wszystkie w formie bufetu. 
 
CENA 1489,- 

CENA ZAWIERA: 
• transport autokarem klasy LUX na trasie Łódź – Słoneczny Brzeg – Łódź ( klimatyzacja, cafe-bar, WC, DVD)  
• zakwaterowanie 9 noclegów w pokojach 2, 3 i 4 osobowych  
• wyżywienie FB - trzy posiłki dziennie 9 śniadań, 10 lunchy, 9 obiadokolacji  
• opiekę pilota i wychowawców na trasie przejazdu  
• opiekę rezydenta i wychowawców na miejscu  
• ubezpieczenie [KL 10 000 €, NNW 10000 zł, BP 500 zł (utrata)]  
• BUSanimacje + bogaty program rekreacyjno-rozrywkowy  
 
CENA NIE ZAWIERA: 
• wycieczki fakultatywne i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych (160 zł)  
• obiad na trasie przejazdu (ok. 5 €/posiłek) podczas dłuższego postoju do i w drodze powrotnej 
 
SKŁADNIKI WYMAGANE 

• opłata serwisowo-kwaterunkowa 10 € - płatne u pilota w autokarze  
• kaucja zwrotna 10 € - wpłacana kierownikowi obozu i zwracana w dniu wyjazdu 
 
 

BIURO SPRZEDAŻY:  Biuro Podróży QUANTI sp. c. 91- 148 Łódź ul Traktorowa 96 tel 42 6 111 777 email: info@quantitravel.pl 



 

PROGRAM WYJAZDU: 
 
• Dzień 1 Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy autokarów.  
• Dzień 2 Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię/Rumunię.  
• Dzień 3 - 12 Przyjazd do Słonecznego Brzegu w godzinach przedpołudniowych.  
Zakwaterowanie w godzinach od 12-14. Pobyt wypoczynkowy i rekreacyjny. Możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych.  
• Dzień 12 Wykwaterowanie w godzinach porannych.  
Czas na złapanie ostatnich wspomnień i pożegnanie z bułgarskimi plażami, a dla chętnych wrażeń wizyta w Aquaparku. 
To również czas na prace konkursowe! Wykonaj najlepsze zdjęcie, strzel sobie selfie z naszym autokarem - stwórz 
najlepsze wspomnienia dla siebie i swoich przyjaciół. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.  
• Dzień 13 Podróż powrotna. Przejazd przez Rumunię/Serbię ,Węgry, Słowację.  
• Dzień 14 Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych (Polska Południowa), porannych/przedpołudniowych 
(Polska Centralna), popołudniowych/wieczornych (Polska Północna).  
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

 
NESSEBAR - zabytkowe, bajeczne miasteczko położone na skalistym półwyspie, jest doskonałym przykładem 
połączenia starożytnych pomników kultury z nowoczesną bazą turystyczną. Nessebar wpisany został na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Do dzisiejszych czasów zachowało się wiele starych cerkiewek bizantyjskich oraz elementów 
charakterystycznych dla budownictwa czarnomorskiego. Półwysep to sieć wąskich, krętych uliczek, które stwarzają 
niepowtarzalny nastrój minionej epoki.  
Cena dziecko: 7 Euro 

 
AQUAPARK - Zapraszamy Państwa na całodobowy pobyt w Aquaparku położonym między Rawdą a Nesebarem. Obiekt 
oferuje wiele atrakcji, baseny, zjeżdzalnie, bary, które dostarczają dużo zabawy i radosnych wspomnień.  
Cena dziecko: 2 Euro 

 
WARNA - Jest to miasto słynące z delfinarium - największego tego typu obiektu na całym Półwyspie Bałkańskim. Można 
tu obejrzeć wspaniałe i zaskakujące występy delfinów. W Warnie znajduje się druga co do wielkości w Bułgarii cerkiew, 
którą charakteryzuje styl noebizantyjski i neoromański. Wiele pozostałości po budowlach rzymskich, fundamenty bazylik z 
V i VII wieku, resztki fortyfikacji bizantyjskich z VI wieku oraz zabytki architektury tureckiej, są niewątpliwie wabikiem dla 
chcących zobaczyć fragment starożytnej kultury i sztuki. Cena wycieczki wg wersji podstawowej. 
Cena dziecko: 13 Euro 
 

 
UWAGI: 
 
Każdy uczestnik kolonii i obozów musi dostarczyć wypełnioną i podpisaną KARTĘ KOLONIJNĄ. 
W przypadku braku karty uczestnik może nie zostać zabrany na wyjazd. 
Przy wyjazdach zagranicznych prosimy o zabranie, ważnego PASZPORTU lub DOWODU OSOBISTEGO. 
  
Każdy uczestnik powinien zabrać odpowiednią odzież i obuwie - kostium kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z filtrem do opalania, 
przybory higieniczne, mały plecak turystyczny. 
Prosimy o zaopatrzenie uczestników w podstawowe leki oraz środki na uczulenia i oparzenia słoneczne. 
W dniu powrotu z imprezy prosimy młodzież o kontakt z Rodzicami z granicy polskiej, w celu ustalenia dokładnej godziny powrotu. 
Przybliżoną godzinę powrotu podajemy na zbiórce w dniu wyjazdu. 

 
Sugerowane kieszonkowe - zabierz ze sobą ok. 80 € na drobne wydatki! 

 

 

 

BIURO SPRZEDAŻY:  Biuro Podróży QUANTI sp. c. 91- 148 Łódź ul Traktorowa 96 tel 42 6 111 777 email: info@quantitravel.pl 


