Десятиденний морський тур!
Один з найкращих курортів Болгарії - Сонячному березі!
Проживання: готель Amfibia beach 3*** (перша лінія)
FB(трьохразове харчування: сніданок, обід, вечеря)
Чудове розміщення готелю дає можливість бути поблизу усіх визначних місць регіону,
водночас залишає за собою затишний відпочинок!

Львів – Івано-Франківськ – Чернівці – Сонячний берег – Львів

Виїзди щопонеділка!

Програма туру:
10:00 - збір групи на парковці біля залізничного вокзалу м. Львів.
10:30 - виїзд зі Львова на територію Румунії. Можливість приєднатися у Івано-Франківську та у
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день Чернівцях.
Нічний переїзд по території Румунії та Болгарії.
Прибуття до Болгарії на курорт "Сонячний берег" в першій половині дня.
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: 8 днів / 7 ночей. Море, сонце, золоті пляжі…
2-8 Знайомство з країною моря, гір, музики, танців і вина!
день
Сніданок (08:00-10:00) / Обід (12:00 - 14:00) / Вечеря (19:00 - 21:00)
Сонячний берег - найбільший болгарський курорт, що знаходиться за 35 кілометрів на північ від
Бургаса і 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
безліч готелів, ресторанів, кафе, нічних клубів, казино та дискотек. Пляжна смуга простелилась золотим

пісочком на 10 км і плавно переходить в дюни - феномен природи. Тут ви знайдете різноманітні розваги
на свій смак: водні лижі, серфінг, риболовля, катання на яхтах, човнах і скутерах. До послуг туристів
тенісні корти, майданчики для міні-гольфу та пляжного волейболу. 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.
І щоб дізнатись більше про Болгарію, ми рекомендуємо Вам відвідати цікаві факультативні екскурсії:
1.
Розважально-дегустаційна програма «Болгарське село» (30€/15€). Нас чекає Болгарське село,
де познайомимося з гостинністю болгарського населення, їхніми звичаями, традиціями та святковою
атмосферою національного ресторану, скуштуємо смачну вечерю, де біле та червоне вино ллється
рікою у необмеженій кількості, а колоритна фольклорна програма, запальні танці, конкурси та вечірнє
шоу на вугіллі неодмінно залишить море позитивних емоцій. Орієнтовний час виїзду 18:00, повернення
в готель - 0:30.
2.
Аквапарк Paradise (22€/11€) - найбільший аквапарк в Болгарії. Понад 40 унікальних атракціонів.
Екстремальні гірки, тунелі і басейни вражають своєю непередбачуваністю і безпекою. Загальна довжина
гірок перевищує 1300 метрів. Всі споруди розташовані серед екзотичних замків, кафе, відкриті коктейль
бари прикрашені пальмами. Все це перетворює Аквапарк "Парадайз" в найбільш хвилююче місце для
дорослих і малят. Знайдіть свій водяний світ і забудьте про турботи:)
Сніданок (08:00-10:00)
Відправляємось на море, щоб зробити прощальні фото і кинути монетку)
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день Виселення з готелю до 11:00 (речі можна залишити в камері схову готелю). Вільний час.
12:00 - Орієнтовний час виїзду (від готелю Котва). Переїзд по території Болгарії та Румунії.
10 Прибуття до м. Львів в другій половині дня
день

Категорія

Вартість низького сезону

Вартість високого сезону

до 16.06 після 26.08

16.06 по 26.08

Дорослі

215 €

245 €

Діти до 11.99 р.
з двома дорослими (2+1)
(на додатковому ліжку)

118 €

128 €

Діти до 11.99 р.
з одним дорослим (1+1)
або друга дитина у супроводі
двох дорослих (2+1+1)

188 €

228 €

При поселенні в готель збирається депозит у розмірі 10 €, який повертається туристу після виселення (за умови збереження
цілісності майна готелю)

У вартість туру включено:
- проїзд автобусом в дві сторони;
- супровід стюарда при переїздах;
- проживання в готелі 3*** на 1 береговій лінії;
- FB(трьох разове харчування: сніданок, обід, вечеря).
У вартість туру не включено:
- курортний збір - 1,85 €/ос/ніч – оплачується при бронюванні
- страхування.

Готель Amfibia Beach Complex 3*

Готельний комплекс складається з 2 корпусів готелію: Amfibia та Morska Zvezda.
Усі номери оснащені кондиціонером, телевізором зі супутниковими каналами та холодильником. Усі
номери мають балкон, звідки відкривається чудовий вид на море. До послуг гостей
безкоштовні відкриті три басейни. Гостям надається безкоштовний Wi-Fi на всій території закладу.
Розташування: перша лінія, 2 хв. ходьби до пляжу. Пляж Какао знаходиться за 150 метрів від готелю.
Готельний комплекс Amfibia Beach розташований в південній частині курорту Сонячний берег, недалеко
від Несебра, одного з найстаріших міст Європи. Поруч знаходяться безліч магазинів, ресторанчиків і
сувенірних магазинів!

