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� super kurort Słoneczny Brzeg 
 

� wygodne, eleganckie hotele 
 

� ekspresowy przejazd 
 

� słoneczne, piaszczyste plaże 
 

� Bułgaria = małe kieszonkowe 
 

� doświadczony organizator 
specjalizacja Bułgaria 

 
 

 

 

OFERTA SPECJALNA DLA KLIENTÓW GRUPOWYCH 

Bułgaria- Słoneczny Brzeg   
 

wakacje za grosik 
 

Bułgaria  to wakacyjny raj !!! Malownicze 
krajobrazy, bogata historia pamiętająca początki 
starożytnych cywilizacji, atrakcyjne położenie 
geograficzne, połączenie kultur wschodu i 
zachodu. Miłośnikom wypoczynku oferuje 
wspaniałe słońce, najpiękniejsze 
plaże Europy              i krystalicznie 

czyste morze. Na amatorów aktywnego 
wypoczynku czekają centra sportów wodnych, 

aqua parki, pola do gry w mini golfa, a gwarne 
deptaki i dyskoteki gwarantują wieczorną rozrywkę. 

 
Słoneczny Brzeg to obecnie największyi najpopularniejszy kurort 
wypoczynkowy Bułgarskiej Riwiery. Słynie nie tylko z szerokich, 
piaszczystych plaż, które rozciągają się na długość ok. 10 km, ale 
również z doskonałej bazy sportowo rekreacyjnej. Dodatkowym atutem 

kurortu jest sąsiedztwo zabytkowego Nessebaru- „miasta muzeum” 
położonego na malowniczym, skalnym półwyspie, które ze względu na swą 

wartość historyczną pozostaje pod opieką UNESCO.   
  

  

  
AAUUTTOOKKAARREEMM  --  1100  nnoocclleeggóóww  ww  BBuułłggaarriiii  
  

Ramowy program:  
 
 

Dzień 1 zbiórka, wyjazd uczestników we wczesnych godzinach rannych, przejazd do Bułgarii 
przez Słowację, Węgry i Serbię 

 

Dzień 2 przyjazd do Bułgarii w godzinach południowych, zakwaterowanie w hotelu od godziny 
14:00 

 

Dzień 3-11  pobyt wypoczynkowy w renomowanym kurorcie, możliwość udziału w wycieczkach 
i imprezach fakultatywnych 

 

Dzień 12 po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, wyjazd z kurortu w godzinach 
popołudniowo-wieczornych przejazd non-stop przez Serbię, Węgry, Słowację. 

 

Dzień 13/14 przyjazd do Polski w godzinach wieczornych (dzień z 13 na 14) 
 
 
 

 
Continental 

 
 

Continental 

 
 

Azurro 

 
 

Helvecija 

 
 

Flamingo 

 
 

Diamond 

 
 

Orel 

 
 

Cena w PLN/os śniadania (BB) śniadania (BB) śniadania (BB) śniadania (BB) śniadania (BB) 2 posiłki (HB) all inclusive 

26.05-07/08.06 830 960 960 960 980 1160 1350 
05.06-17/18.06 830 960 960 960 980 1160 1350 
15.06-27/28.06 895 999 999 1090 1160 1290 1390 
14.09-26/28.09 830 960 960 960 980 1160 1390 

 

   osoba na dostawce 
 

dzieci do 13 lat 499 499 499 499 499 499 (14 lat) 499 

osoba dorosła -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% 
 

   opcjonalne dopłaty do wyżywienia 
 

2 posiłki (HB) 240 240 240 240 240 - - 
all inclusive 480 480 480 - - - - 

 
Cena zawiera: przejazd autokarem lux (WC, video, barek, klimatyzacja), zakwaterowanie w Bułgarii: 10 noclegów, wyżywienie 
podczas pobytu zg z wybraną opcją, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW i bagaż, taksę klimatyczną. 
 

Cena nie zawiera: obligatoryjnej opłaty administracyjno-transportowej 15 EUR/os., świadczeń dodatkowych. 
 

Uwagi: w kalkulacji założono wyjazd/przyjazd z/do Katowic. Możliwość organizacji transportu z/do innego miasta 



OFERTA SPECJALNA DLA KLIENTÓW GRUPOWYCH 

Bułgaria – Słoneczny Brzeg  wakacje w dobrej cenie 
 

WYKAZ HOTELI 
 

 

Hotel  Continental    
 

Lokalizacja: Słoneczny Brzeg, ok. 300 m od piaszczystej plaży; ok. 10 min od ścisłego 
centrum kurortu, w pobliżu kompleksu sklepy, restauracje, bary oraz tawerny 
Hotel: kompleks składający się z części hotelowej 2* oraz 3* położony na przestronnym terenie 
wśród zieleni piniowego parku; do dyspozycji gości: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja główna 
z tarasem, pool bar, butik, punkt wymiany walut i płatny sejf w recepcji  
Liczba pokoi: 325 – część hotelowa 3* pokoje standardowo wyposażone z łazienką (WC, 
prysznic/wanna), klimatyzacja, TV, lodówka, telefon i balkon; część hotelowa 2* skromnie, 
podstawowo wyposażone z łazienką (WC, prysznic/wanna), balkon.  
Sport/rozrywka: kompleks basenów z tarasem słonecznym (leżaki i parasole bezpłatnie), 
brodzik dla dzieci przy basenie, tenis stołowy, rzutki, bilard, kort tenisowy, masaż, fryzjer (lokalne 
opłaty); plac zabaw; sporty wodne na plaży (lokalne opłaty) 
Wyżywienie: śniadania; możliwość dopłaty do obiadokolacji oraz pakietu All inclusive 

 

Nasza opinia: główne atuty kompleksu to centralna lokalizacja w kurorcie, przestronny teren, zaplecze rekreacyjne oraz duży 
kompleks basenów. Możliwość wyboru pakietu All inclusive stwarza dogodne warunki do udanego wypoczynku. Pokoje w części 2* o 
skromnym standardzie zakwaterowania rekompensuje zlokalizowanie na terenie wygodnego kompleksu hotelowego 3*.  
 

 
 

Hotel  Azurro   
 

Lokalizacja: Słoneczny Brzeg, ok. 150 m od piaszczystej plaży, blisko centrum kurortu; w 
sąsiedztwie hotelu bary, tawerny, restauracje 
Hotel: 4 - piętrowy obiekt odnowiony w 2008 roku; do dyspozycji gości: hol recepcyjny, lobby 
bar z tarasem, restauracja główna, strefa BBQ, pool bar, kącik TV, punkt wymiany walut i płatny 
sejf w recepcji, kącik internetowy (lokalne opłaty)  

Liczba pokoi: 220 – standardowo urządzone z łazienką (WC, prysznic/wanna), klimatyzacja, 
telefon, TV, lodówka, balkon. i  
Sport/rozrywka: basen odkryty z tarasem słonecznym i brodzikiem dla dzieci (leżaki i 
parasole bezpłatnie), sala fitness, (lokalne opłaty); sporty wodne na plaży (lokalne opłaty)  
Wyżywienie: śniadania, możliwość dopłaty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive  
 

 
 

Nasza opinia: hotel oferuje wakacyjną atmosferę i wypoczynek w dobrej cenie, znakomicie położony w południowej części 
kurortu, zarówno w bliskiej odległości od jego centrum, jak i zabytkowego Nessebaru 
5 
 

 
 

Hotel  Orel   
 

Lokalizacja: Słoneczny Brzeg, przy szerokiej, piaszczystej plaży (przejście przez nadmorski 
deptak); w ścisłym centrum kurortu, w sąsiedztwie głównego deptaku z licznymi tawernami, 
restauracjami oraz centrum rozrywek z pubami i klubami disco 
Hotel: przestronny kompleks Hoteli Astoria & Orel;  12 piętrowy obiekt po renowacji w 2007 
roku; do dyspozycji gości: hol recepcyjny, restauracja główna z show cooking, lobby bar, pool bar, 
beach bar, punkt wymiany walut i płatny sejf w recepcji 
Liczba pokoi: 143 – standardowo wyposażone z łazienką (WC, prysznic/wanna), 
klimatyzacja, TV, balkon.  
Sport/rozrywka: taras słoneczny z basenem i brodzikiem dla dzieci (leżaki i parasol 
bezpłatnie); masaż (lokalne opłaty); w pobliżu hotelu mini-golf oraz korty tenisowe (lokalne opłaty) 
Wyżywienie: pakiet All Inclusive 
 

 
 

 

Nasza opinia: popularny, wygodny hotel z doskonałą lokalizacją w centralnej części Słonecznego Brzegu. Polecany ceniącym 
bliskość plaży i dostęp do wszelkich atrakcji kurortu.  
 

 

 

 

 



 

 
 

Hotel  Diamond   
 

Lokalizacja: Słoneczny Brzeg, w ścisłym centrum kurortu, zaledwie kilka kroków od 
tętniącego życiem deptaku, w pobliżu licznych tawern, restauracji, klubów i dyskotek; 
piaszczysta plaża oddalona jest zaledwie 250 m (przejście przez ulicę) 
Hotel: nowoczesny kompleks hotelowy; do dyspozycji gości: przestronny hol recepcyjny, 
lobby bar, restauracja główna, pool bar, punkt wymiany walut i płatny sejf w recepcji, kącik 
internetowy (lokalne opłaty), butik.  
Liczba pokoi: 300 – gustownie i wygodnie wyposażone z łazienką (WC, prysznic/wanna, 
suszarka do włosów), klimatyzacja, TV, lodówka/mini-bar (lokalne opłaty), telefon i balkon.  
Sport/rozrywka: fantazyjny basen z tarasem słonecznym i brodzikiem dla dzieci (leżaki i 
parasole bezpłatnie); plac zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, fitness, mini centrum SPA z 
masażem, sauną, łaźnią parową (lokalne opłaty); przy hotelu casino - salon gier; sporty 
wodne na plaży (lokalne opłaty)  
Wyżywienie: 2 posiłki: śniadania i obiadokolacje; możliwość dopłaty do pakietu All 
Inclusive 

  

Nasza opinia:  wygodny obiekt oferujący dobry poziom zakwaterowania. Z uwagi na lokalizację w centrum kurortu idealna 
propozycja dla poszukujących zabawy i rozrywek. Amatorom biernego wypoczynku proponujemy relaks przy basenie lub w 
hotelowym spa. 
 

 
 

Hotel  Flamingo   
 

Lokalizacja: Słoneczny Brzeg, ok. 250 m od piaszczystej plaży (przejście przez ulicę); 
oddalony od tętniącego życiem serca kurortu (ok. 10-15 min spacerem) lub dogodny dojazd 
komunikacją miejską; najbliższy aquapark ok. 1500 m 
Hotel: elegancki, nowoczesny 7- piętrowy obiekt; do dyspozycji gości: przestronny hol 
recepcyjny z lobby, restauracja główna, bar, poolbar, butik, kącik internetowy (lokalne 
opłaty). Punkt wymiany walut i płatny sejf w recepcji.  
Liczba pokoi: 158 – klimatyzowane, gustownie urządzone z łazienką (WC, 
prysznic/wanna, suszarka do włosów), TV, lodówka/mini-bar (lokalne opłaty), telefon i 
balkon.  
Sport/rozrywka: basen z tarasem słonecznym i brodzikiem (leżaki i parasole 
bezpłatnie); plac zabaw dla dzieci, bilard, gry elektroniczne (lokalne opłaty); mini centrum 
spa z masażami, sauną, salą fitness (lokalne opłaty); sporty wodne na plaży (lokalne opłaty)  
Wyżywienie: śniadania, możliwość dopłaty do obiadokolacji 
 

Nasza opinia: wygodny, elegancki obiekt gwarantujący dobry standard wypoczynku, usytuowanie niedaleko tętniącego życiem 
centrum miejscowości oraz piaszczystej plaży są jego atutami 
 

 
 

Hotel  Helvecija   
 

Lokalizacja:  Słoneczny Brzeg, ok. 250 m od piaszczystej plaży (przejście przez ulicę) i 
ok. 550 m od tętniącego życiem centrum kurortu, aquapark w Słonecznym Brzegu ok. 500 m 
Hotel: 5-piętrowy, nowoczesny obiekt oddany do użytku w 2010 roku; do dyspozycji gości: 
gustownie urządzona przestronna recepcja, restauracja główna, bar, kącik internetowy 
(lokalne opłaty),  punkt wymiany walut i płatny sejf w recepcji.  
Liczba pokoi: 70 – elegancko, wygodnie,  wyposażone z łazienką (WC, prysznic/wanna, 
suszarka do włosów), klimatyzacja, TV, telefon, lodówka/mini bar (lokalne opłaty), balkon;  
Sport/rozrywka: basen z brodzikiem dla dzieci (parasole i leżaki bezpłatnie), sporty 
wodne na plaży (lokalne opłaty) 
Wyżywienie: śniadania, możliwość dopłaty do obiadokolacji 
 
 
 
 

Nasza opinia: wygodny i elegancki wakacyjny hotel, gwarantuje dobry standard wypoczynku, a zarazem bliskość wszelkich 
atrakcji kurortu i plaży 
 

 

 


