SUMMER CAMP Болгарія 2021
Тривалість - 10 днів

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!!!
Відпочинок на одному з найкращих курортів Болгарії Сонячному березі!

ПРОЖИВАННЯ В КОМПЛЕКСІ –

«Star Club»

ALL INCLUSIVE LIGTH

ВЖЕ ВКЛЮЧЕНО:
проїзд, проживання, харчування «All inclusive», супровід вчителів,
щоденна насичена анімаційна та спортивна програма
ПРОГРАМА ТУРУ
1 день

2-8
день

9 день

10

Збір групи м. Львів .
Посадка в автобус євро-класу.
По дорозі дивимося фільми, слухаємо музику, ми їдемо на море …
Нічний переїзд по території Румунії та Болгарії.
Прибуття до Болгарії на курорт "Сонячний берег" в першій половині дня.
Проживання в апарт комплексі – Star Club
Поселення. (після 14:00, речі можна залишити в камері зберігання і відпочити в релакс-зоні на
території готелю або ж піти на пляж).
Такий бажаний відпочинок: Море, сонце, золоті пляжі…
Знайомство з країною моря, гір, музики, танців і вина!
Сніданок (08:00-10:00) шведський стіл
Обід (12:00 - 14:00) шведський стіл
Підвечірок порційний
Вечеря (19:00 - 21:00) шведський стіл
Сонячний берег - найбільший болгарський курорт, що пропонує 1700 сонячних годин від травня до
жовтня. На півдні Сонячний берег злився з Несебром, одним з найстародавніших болгарських міст архітектурна та історична пам'ятка. На курорті також широко представлені розваги для дітей.
Клімат на Сонячному березі дуже подібний до середземноморського, а унікальне поєднання
хвойних лісів з теплою морською водою зробить Ваш відпочинок дійсно незабутнім.
Сніданок (08:00-10:00)
Відправляємось на море, щоб поплавати, зробити прощальні фото і кинути монетку)
Обід.
Виселення з готелю (речі можна залишити в камері схову готелю). Вільний час.
Переїзд по території Болгарії та Румунії.
Слухаємо музику, дивимось фільми, їдемо до дому.

день

Прибуття до дому в другій половині дня.

У вартість туру включено:

- проїзд автобусом євро-класу;
- проживання на курорті (8 днів \7 ночей);
- користування інфраструктурою готелю
- робота рятувальників біля басейну і на пляжі
- анімаційна та спортивна програма для дітей
- харчування All Inclusive light
(сніданок, обід, вечеря, підвечірок);
- супровід керівника групи та вчителів.
У вартість туру не включено:

- туристичний збір – 0.85 євроцента/доба;

Готельний комплекс “STAR CLUB”

На території готелю: 3 басейни (один великий – глибина 1,3 м, та два маленьких – глибина 1 м), два
футбольних поля з трав’яним покриттям, волейбольний майданчик, баскетбольний майданчик,
великий критий зал 250 м. кв., великий хореографічний зал, ресторан з відкритою терасою на 400
місць, кафе бар біля басейну, WI-FI за додаткову плату, кабінет лікаря, лісопаркова зона для
відпочинку.
Розміщення в номерах:
Двокімнатні номери, по 3 або 4 ліжка в кімнаті.
В номерах: шафа, стандартні ліжка, телевізор, кондиціонер, холодильник, балкон, санвузол, душ.

