
WCZASY W BUŁGARII – ZŁOTE PIASKI

Hotel Fiesta 3***

Lokalizacja: 

CZAJKA - ZŁOTE PIASKI -  bułgarski kurort na wybrzeżu Morza Czarnego, około 17 kilometrów na
północ od Warny. Nazwa miejscowości pochodzi od złotego piasku. Według legendy na tamtejszej plaży
piraci zakopali skarb, a natura zamieniła go w złoty piasek. 

Opis hotelu:  Basen zewnętrzny z leżakami i parasolami, piękny zadbany ogród, jacuzzi przy basenie
bez opłaty, restauracja z tarasem na zewnątrz, bar przy basenie, plac zabaw dla dzieci, wi fi w lobby bez
opłaty, siłownia.

Pokoje: 2-osobowych  (możliwość  dostawki  dla  dziecka). Wyposażone w  klimatyzacje  w pokojach,
łazienkę,  tv,  lodówkę,  balkon.  Na  zapytanie  możliwość  apartamentów  2+2  (cena  obliczana
indywidualnie).

Plaża: publiczna, ok. 500 m od hotelu - transport do plaży bez opłaty.

Wyżywienie: HB

Termin: Cena osoba dorosła Cena do dziecko do 11,99 lat na dostawce

16.08 – 27.08.2022 1 950,00 zł 1 250,00 zł

.

                                            Kalkulacja dla grupy min 45 osób. 



Cena zawiera:

• transport komfortowym autokarem 
• zakwaterowanie w Hotelu *** (9 nocy)
• wyżywienie HB
• ubezpieczenie NNW, KL, CP i BP 
• TFG i TFP

• transport na plażę i z plaży

• atrakcje hotelu (wg opisu)
• klimatyzacja

• taksę klimatyczną 

Cena nie zawiera: 
• świadczeń nie wymienionych w punkcie „cena zawiera” 

Program jest ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Uwaga!
Organizator gwarantuje bezkosztową anulację wyjazdu, jeśli w miejscu docelowym wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej np.: zamknięcie granic, zamknięcie hoteli, wprowadzenie 
kwarantanny itp.

Jednocześnie informujemy iż po stronie klienta pozostaje zabezpieczenie szczególnych środków ostrożności, które 
wprowadza dany kraj/region w miejscu docelowym realizacji imprezy np.: obowiązek posiadania maseczki, rękawiczek, 
testu na COVID, szczepień ochronnych, paszportu itp. Wprowadzenie takich środków bezpieczeństwa oraz ewentualna 
kwarantanna po powrocie do kraju nie jest podstawą do bezkosztowej rezygnacji lub anulacji wyjazdu.
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