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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Bułgaria
Słoneczny Brzeg Mpm Kalina Garden  Katowice 11.07.2022

18.07.2022 3069 PLN 6138 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3069.00 PLN (05.05.1992) Dorosły: 3069.00 PLN (05.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Burgas dnia 11.07.2022 godz. 06:50 - 09:45
Powrót: Wylot z Burgas do Katowice dnia 18.07.2022 godz. 15:20 - 16:15
Wyżywienie: All Inclusive + Hotel w mieście: Słoneczny Brzeg
Zakwaterowanie: Double Standard City View Odległość od plaży: 334 m

4 Bułgaria/Słoneczny Brzeg 
Kategoryzacja hotelu: 
- kategoria Exim Tours 4* - kategoria lokalna  4* 
Położenie: 
- ok. 200 m od plaży - ok. 50 m w centrum Słonecznego Brzegu - ok. 1,5 km od Ac�on Aquapark - ok. 5 km od Nessebaru - ok. 35 km od lotniska w Burgas 
Plaża: 
- publiczna, piaszczysta - leżaki, materace i parasole (płatne) - ręczniki plażowe (depozyt) 
Pokoje: 
Pokój Standardowy - powierzchnia ok. 30 m2 - klimatyzacja centralna - LCD TV-Sat, telefon, lodówka, internet Wi-Fi - łazienka (WC, prysznic, suszarka do włosów) - balkon - rozkładana sofa jak dostawka
dla 2 dzieci 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatne - basen, leżaki i parasole przy basenie - aerobik, gimnastyka wodna, siłownia na zewnątrz, mini golf, rzutki, tenis stołowy - program animacyjny Płatne - masaże, zabiegi kosmetyczne - sporty
wodne na plaży 
Dla dzieci: 
- brodzik ze zjeżdżalnią,  plac zabaw, mini klub, mini disco - menu i wysokie krzesełka w restauracji głównej 
Wyżywienie: 
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej; różnorodne przekąski (pizza, kanapki, hamburgery, frytki, sałatki, owoce, lody, gofry) w ciągu dnia oraz wieczorne przekąski
(kanapki, zupa, owoce) w bistro barze. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz wybrane alkohole importowane serwowane są w godzinach 10:00-23:00 w wybranych barach. 
Restauracje i bary: 
- restauracja główna - lobby bar - bistro bar przy basenie   
Dodatkowe informacje: 
- hotel otwarty w 2002 roku, wyremontowany w 2015 roku, dysponuje 320 pokojami - internet Wi-Fi (bezpłatny) - sejf w recepcji (płatny) - kantor, mini market - www.mpmhotels.bg 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż główny 20 kg. Gdańsk (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić
dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 180 PLN/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  400 PLN - 32 kg -  570
PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Lublin, Katowice, Warszawa, Rzeszów, Kraków (WizzAir); Cena zawiera bagaż
podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 220 PLN/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego
o wadze; - 20 kg -  480 PLN - 32 kg -  650 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Poznań, Wrocław, Gdańsk (WizzAir); Cena
zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 250 PLN/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  520 PLN - 32 kg -  750 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Gdańsk, Kraków,
Warszawa-Modlin (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 160 PLN/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 280 PLN Uwaga! Jeżeli
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bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić
dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) - Usługa EXBAG - 200zł/osobę - 15 kg - 420 PLN - 23 kg - 570 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie
wyższa. Warszawa (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o
wadze; - 23 kg - 390 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. 
Opis kraju: 
Bułgaria to tętniący życiem kraj, położony w samym sercu regionu Bałkańskiego. Zachwycające, piaszczyste plaże, malownicze widoki i regionalna kuchnia przyciągają każdego roku tysiące turystów. Parki
rozrywki, liczne kluby, puby, restauracje sprawiają, że wakacje w Bułgarii są świetnym wyborem dla turystów, łaknących zarówno odpoczynku jak i dobrej zabawy. Bułgaria leży nad Morzem Czarnym,
graniczy z Rumunią, Macedonią, Serbią, Grecją i Turcją. To kraj bezkresnej Niziny Naddunajskiej, a także usytuowanych na południu pięknych wyżyn i gór. W tym miejscu znaleźć można monumentalną
architekturę trackich budowli, bizantyjskie fortece, cerkwie, monastyry i kompleksy architektoniczne powstałe w zamierzchłych czasach. Serce kraju kryje niezwykłe, baśniowe krajobrazy, które na długo
pozostaną w pamięci osób odwiedzających ten piękny region. Wiele bułgarskich plaż zostało oznaczonych błękitną flagą", co świadczy o ich najwyższej jakości i dobrym zagospodarowaniu. Długie plaże
charakteryzują się miękkim, złotym piaskiem i łagodnym zejściem do morza, dzięki czemu zażywanie słonecznych kąpieli i zabawa w wodzie jest czystą przyjemnością.Szczególnym zainteresowaniem
cieszą się wczasy na Słonecznym Brzegu i w Złotych Piaskach. Kurorty te wyróżniają się nie tylko niezwykłymi okolicznościami przyrody, ale także szeroko rozwiniętym zapleczem rozrywkowym. Wiele
bułgarskich plaż zostało oznaczonych błękitną flagą", co świadczy o ich najwyższej jakości i dobrym zagospodarowaniu. Długie plaże charakteryzują się miękkim, złotym piaskiem i łagodnym zejściem do
morza, dzięki czemu zażywanie słonecznych kąpieli i zabawa w wodzie jest czystą przyjemnością.Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wczasy na Słonecznym Brzegu i w Złotych Piaskach. Kurorty te
wyróżniają się nie tylko niezwykłymi okolicznościami przyrody, ale także szeroko rozwiniętym zapleczem rozrywkowym. Kultura i obyczajeKultura to jednak coś więcej niż język, religia czy zwyczaje, możesz
spotkać się tutaj z gościnnością i pogodą ducha. Bułgarzy są niezwykle życzliwi i rodzinni. Poza pracą najczęściej można ich spotkać podczas długiego biesiadowania w towarzystwie rodziny i
przyjaciół.Językiem urzędowym jest język bułgarski. W większych miejscowościach bez problemu można się także porozumieć po angielsku bądź rosyjsku. Bułgarzy bardzo chętnie uczą się także naszego
rodzimego języka, ze względu na dużą ilość turystów naszego kraju.Religią dominującą w tym państwie jest prawosławie, nieco ponad 10 % mieszkańców wyznaje islam, a zaledwie 1 % z nich jest
chrześcijanami.Jedna informacja jest szczególnie ważna. Pamiętaj, iż kiwnięcie głową oznacza zaprzeczenie, a kręcenie potwierdzenie - może Ci to pomóc uniknąć błędów w komunikacji.KuchniaW każdym
daniu bułgarskiej kuchni można wyczuć niezwykłą mieszankę smaków, która jest wynikiem silnych wpływów z Turcji, Grecji, Włoch, a także krajów Bliskiego Wschodu. Zachwyca ona bogactwem świeżych
owoców, warzyw i aromatycznych przypraw. Przygodę kulinarna warto zacząć od sałatki szopskiej - prostej, a jakże pysznej mieszanki warzyw z dodatkiem sera, oliwy i ziół. Lekką sałatkę świetnie dopełni
Banica, czyli zawijas z ciasta kori, wypełniony po brzegi serem, szpinakiem lub mielonym mięsem. Jeśli poszukujecie czegoś bardziej sytego, wybierzcie Musakę z aromatycznym nadzieniem z mielonego
mięsa lub faszerowane papryki - uwaga, potrafią być bardzo ostre. Na deser postawcie na klasykę - słodką baklavę, a jeśli nie przepadacie za słodyczami poproście o kieliszek tradycyjnego trunku o nazwie
Rakija. Dla aktywnychWczasy w Bułgarii są idealnym wyborem dla miłośników sportów wodnych. Bujna podwodna fauna i flora oraz przejrzysta woda dają duże pole do popisu dla wielbicieli nurkowania i
snorkelingu. W okolicach Warny i zatoce św. Stefana można również zobaczyć zatopiony port, liczne wraki statków oraz starożytną kotwicę. Jeśli preferujecie zaznać dodatkowo kąpieli słonecznej postawcie
na surfing, windsurfing bądź kit surfing. Warunki na wybrzeżu są tak różnorodne, że zarówno początkujący, jak i amatorzy ekstremalnych wrażeń znajdą coś dla siebie. Co warto kupić?Na wakacjach w
Bułgarii najlepiej się zaopatrzyć w tradycyjne wyroby na bazie aromatycznej róży. Kosmetyki, kule do kąpieli czy świece zapachowe o tej nucie pozwolą na chwilę relaksu, a także na powrót myślami do
niezapomnianych chwil spędzonych w tym pięknym kraju. Dla koneserów trunków świetnym wyborem będzie butelka bułgarskiego wina lub tradycyjna Rakija. PogodaWybór jednego z kurortów nad Morzem
Czarnym to gwarancja dobrej pogody. Temperatura w czasie sezonu dochodzi do 30 stopni. Przez większość czasu niebo jest bezchmurne, a słońce świeci przez 10 godzin w ciągu dnia. Temperatura wody
sięga tutaj 24-25 stopni, dzięki temu kąpiel w morzu to czysta przyjemność, nadająca jeszcze więcej atrakcyjności temu miejscu. Przydatne zwroty Dzień dobry - (Dobro utro) Do widzenia - (sbogom)
Dziękuję - (blagodarya) Proszę - (molya) Przepraszam - (szhalyavam) Nie mówię po bułgarsku - (Az ne govorya blgarski) Nie rozumiem - (Ne razbiram) Proszę powtórzyć - , (Molya, povtore Dlaczego
Bułgaria?Bułgaria to kilometry pięknych, piaszczystych plaż, cudowna pogoda i niezwykle rozbudowana infrastruktura rozrywkowa. Najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym są wczasy na
Słonecznym Brzegu i w Złotych Piaskach. Rozbudowana oferta hotelowa, pozwala na dopasowanie wycieczki do Bułgarii na miarę swoich potrzeb. Dla rodzin z dziećmi najlepszym wyborem będzie baza
noclegowa z dostępem do basenów, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych. Warto zdecydować się na opcję All Inclusive, która pozwala nam cieszyć się odpoczynkiem w najwyższym standardzie i przystępnej
cenie. Każdego dnia na stronie Exim Tours pojawiają się ciekawe promocje i atrakcyjne oferty Last Minute Bułgaria, dające możliwość wyboru cudownych, słonecznych wakacji na każdą kieszeń.
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