
 

 

 
 

 

 

LETNI   OBÓZ  WYPOCZYNKOWY 

DLA   MŁODZIEŻY 
   

ZŁOTE PIASKI   LATO – 2020 

TERMIN i Nr OBOZU ;  15.07  -  26.07.2020   BUL12/1507/20 
 

 

Wycieczki Nesebyr-Aładża-Kaliakra-VARANA w cenie imprezy. Wyżywienie All inclusive 
 
 

ZAKWATEROWANIE; Hotel *** DANA PALACE – do dyspozycji 

nowoczesne pokoje wyposażone w lodówkę, telewizję satelitarną/kablową 

i suszarkę do włosów, łazienkę, szafy i telefon. Pokoje max  4 osobowe 

oraz apartamenty 6-osobowe (2 pokoje połączone drzwiami, łazienka i WC 

oddzielnie, apartamenty z widokiem na morze/basen). Wszystkie pokoje            

z pojedynczymi łóżkami. W pokoju szafki nocne, szafa, TV, klimatyzacja.  
 

Wyżywienie - w formie   ALL   INCLUSIVE ; śniadanie ; 8.00 - 10.00, 

obiad : 12.00 -14.00, przekąska popołudniowa ; 16.00 -17.00, kolacja 

18.00 -20.00  kawa, herbata, woda i napoje bezalkoholowe, podczas 

posiłków od 10:30 do 22:00 napoje podawane w lobby bar. 
 

Sport i rekreacja – Hotel położony ok.450 m od piaszczystej plaży, do dyspozycji gości jest także basen  

z bezpłatnymi leżakami i parasolami oraz boisko do gry w siatkówkę, scena przy basenie. SPORT i 

FITNESS boisko do siatkówki, water polo, tenis stołowy, badminton, rzutki, bilard , sala do tańców, scena 

przy basenie. ROZRYWKA ; animacje polskojęzyczne – imprezy, turnieje sportowe, zajęcia taneczne, 

karaoke, kino pod gwiazdami, pool party tenis stołowy, gry elektroniczne.  

 

TRANSPORT: autokar o podwyższonym standardzie (barek, video, klimatyzacja, wc) 
 

RAMOWY PROGRAM OBOZU: 

1 dzień: Wyjazd z Polski w godzinach rannych. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię, 

2 dzień: Przyjazd do Złotych Piasków w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, 

3 - 11 dzień: Pobyt i realizacja wycieczek pieszych  i autokarowych; 
 

NESEBYR -  zabytkowe, bajeczne miasto, 

założone w 1.000 r p.n.e., na małym półwyspie przez Traków, znany 

był jako Messembria. Nesebyr jest obiektem wpisanym na 
Światową  Listę Dziedzictwa Kulturowego i znajduje się pod opieką 

UNESCO.W programie wycieczki ; ruiny murów obronnych, 

baszta i arkady, które niegdyś czyniły ten półwysep niedostępnym, 
wiele starych cerkiewek bizantyjskich oraz malowniczych uliczek              

i domów mieszkalnych z XVIII  i XIX w., charakterystycznych dla 

budownictwa czarnomorskiego. 

 PRZYLĄDEK  KALIAKRA - wąski, dwukilometrowy 

cypel, 
na którego końcu znajdują się ruiny rzymskiego miasta, muzeum 

ukryte w skałach, malutki kościółek oraz strome wybrzeże, którego 

prostopadłe ściany skalne mają ponad 70 m wysokości. Kaliakra jest 
też rezerwatem przyrody - są tu kormorany, foki, delfiny, a szpaki 

i kosy skalne mają swe gniazda w pieczarach i niszach skalnych. 

Kaliakra to również punkt widokowy, z którego rozpościera się 
niezapomniany widok na morze oraz klify.  

 

 MONASTYR  AŁADŻA - Klasztor został założony 11-12 wieku, kiedy 

to  

zamieszkiwali go pierwsi pustelnicy. Jaskinie były zamieszkane już w okresie  
bizantyjskim, jako klasztor były pod wpływem religijnego nauczania, które 

rozprzestrzenia się w Bizancjum i Bułgarii w tym czasie. W wykutym w skale 

12 - DNIOWY  



klasztorze zachowały się połączone kamiennymi schodami cele i sale mnichów. Jest to również część Parku 
Krajobrazowego Złote Piaski. Gród datowany na okres wczesnego chrześcijaństwa. 

 WARNA – (dwie popołudniowe wycieczki ); trzecie co do wielkości  
i znaczenia miasto Bułgarii ma starożytną metrykę. Zostało założone jako kolonia grecka 

Odessos w IV wieku p.n.e. przez przesiedleńców z Miletu. W 72 r. miasto zostało włączone 

do Imperium Rzymskiego. W końcu VI wieku dotarli do miasta Słowianie i nazwali je 

Warną. W następnym wieku miasto zostało opanowane przez Protobułgarów i przez kolejne 

wieki często przechodziło z rąk do rąk. 
- Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy – jedna z największych bułgarskich świątyń, zabytek 

narodowy i jeden z symboli Warny 

- Park Nadmorski w Warnie – wśród licznych atrakcji tego miejsca szczególna 

popularnością cieszy się delfinarium gdzie przez oszklone ściany można oglądać pływające 

delfiny. 
- Zegar Miejski – bicie zegara z końca XIX w. słychać co pół godziny. Wieża zegarowa 

wraz z katedrą i parkiem miejskim nadaje charakterystyczne rysy centrum miasta. 
 

11 dzień: po śniadaniu (suchy prowiant) wyjazd z Bułgarii, przejazd przez  

                 Rumunię, Węgry, Słowację 

12 dzień: powrót w miejsce wyjazdu w godzinach popołudniowych 
 

CENA: 1.650,00 PLN /uczestnicy powyżej 18 lat dopłat - 115,00 

PLN do ceny obozu/ 

CENA  OBEJMUJE:  
 zakwaterowanie – 9 noclegów w pokojach max 4 os( TV, łazienka, klimatyzacja); 
 całodzienne wyżywienie ALL INCLUSIVE -  od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania  w dniu 

wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną; 
 transport autokarem na całej trasie przejazdu oraz na miejscu na wycieczki; 
 opiekę pedagogiczną i miejscową opiekę medyczną, 
 wycieczkę autokarową do Nesebyru , na Przylądek Kaliakra, 

dwie wycieczki do Warny, Monastyru Aładża,  
 korzystanie ze sprzętu  sportowo - rekreacyjnego w hotelu oraz leżaków przy basenie, 
 opłatę klimatyczną i obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 ubezpieczenie KL (80.000,00 PLN) i NNW (10.000,00 PLN), bagaż (1.000,00 PLN), 

UCZESTNICY : sugerowany wiek uczestników 11 – 18 lat.,  
                        ilość uczestników w jednym turnusie: max 45 osób lub 55 osób . 

 WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄ „OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA  
              W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO STANPOL” 

CENA NIE OBEJMUJE: - Posiłków na trasie przejazdu tam i powrót  należy 
przygotować ok. 20 EUR !!! 
WIECZÓR  BUŁGARSKI  : w prawdziwej Bułgarskiej wsi. W  programie artystycznym  

, konkursy, występy zespołów ludowych, przepiękne stare tańce bułgarskie. Prawdziwy 

bułgarski obiad i... UWAGA !!! Gwóźdź programu to NESTINARI - tak nazywają się 

tancerze, którzy tańczą boso na rozżarzonych węglach. I ostatnia część programu to ... 

zabawa dla wszystkich. (cena przy min 35 osobach – ok.85,00 PLN) 

BAŁCZIK - małe miasteczko portowo - uzdrowiskowe, założone  przez Greków. W 

programie park  i ogród botaniczny  z wieloma unikalnymi gatunkami roślin  i ogrodem 

kaktusów oraz zbudowany na brzegu orientalny pałacyk rumuńskiej królowej Marii (z 

1924 r.). Romantyczna, nadmorska promenada zaprasza do spacerów i kusi zapachami 

wydobywającymi się   z usytuowanych przy promenadzie barów. (cena przy min 35 osobach  

AQUAPOLIS – ZŁOTE PIASKI, PARK WODNY -  to największy w Bułgarii  
i najpiękniejszy park rozrywki wodnej w Europie. Atrakcje jakie czekają na wypoczywających 

to “leniwa rzeka”, głęboki basen dla starszych, a dla dzieci brodzik ze zjeżdżalnią w głowie smoka. Prawdziwą atrakcję – 

stanowią jednak zjeżdżalnie. Min.: Wild River, Niagara, Black Hole, Slide-Slalom oraz Kamikaze.  ( grupa min 15 osób – 

cena 60,00 PLN) 
 

 

 ORGANIZATOR ; PRZEDSIĘBIORSTWO                                                             PRZYTUŁA STANISŁAW 
Zezwolenie;  Rejestr ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NR 036 

Siedziba ; 21-010  Łęczna  ul. Stefanii Pawlak 3, tel./fax.  81 752 15 75 

Zapisy i informacje Tadeusz Nowak 502 234 380 tadzik40@op.pl 
WPŁATY: w kasie biura lub na konto w  PKO BP O/I  Lublin Nr 13 1020 3147 0000 8102 0052 8323 , 

                                           www.stanpol.info,                                                                                                                 e- mail: stanpol@stanpol.info 


