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BUŁGARIA WYPOCZYNEK ALL INCLUSIVE  
30.05. - 08.06.2019  10 dni  

cena już od 2100 zł przy 50 osobach   
2250 zł przy 40 osobach 
2450 zł przy 30 osobach 

Neseber  zwane „miastem 40 cerkwi” lub 
„bułgarską Rawenną” to zaskakująco piękne 

miasto znajdujące się około 3 km. od Słonecznego 
Brzegu. Już samo położenie miasta jest dość 
ciekawe, bo leży na skalistej wysepce, która połączona jest ze stałym lądem jedynie wąską groblą o 

długości 400 metrów. To jedno z najstarszych miast europejskich i wpisane zostało na Listę Światowego 
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO. 

Neseber jest więc miejscem, który może być interesujący zarówno dla turystów, którzy interesują się 
architekturą, historią, jak i tych którzy chcą odpocząć na jednej ze spokojnych, malowniczych uliczek 

miasta. 
Hotel Sol Marina Palace to hotel należący do znanej na całym świecie sieci Melia. Największym 

wyróżnikiem tego obiektu jest basen zewnętrzny z brodzikiem i panoramicznym tarasem, które znajdują 
się na dachu. Roztaczają się stąd piękne widoki na morze. Na szczycie budynku zlokalizowana została 
również strefa spa. Za dodatkowy atut Sol Marina Palace uznaje się położenie – bardzo blisko dwóch 

plaż, centrum miasta Nessebar oraz zabytkowej starówki. 
 

Mocne strony hotelu                                     Położenie 
basen z tarasem na dachu                                 ok. 600 m od centrum Nessebaru 

strefa spa                                                                  ok. 300 m od plaży  
Sport i Wellness 
              w cenie                                                                                                                      
 siłownia    tenis 
stołowy  

                                                      
PŁATNE łaźnia parowa strefa spa  masaże 
 

Rozrywka 
 wieczory tematyczne       bilard w cenie 

wyposażenie 
 recepcja     winda     taras     taras na dachu  Wi-Fi: w 

miejscach ogólnodostępnych w cenie 
Plaża 

ok. 300 m od hotelu   publiczna piaszczysta   ręczniki za kaucją 
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE  
Bałczik - Kaliakra - 45 € 

Jeep - Safari- 35 € 
Sozopol i spływ rzeką Ropotamo- 30 € 
Stambuł - wycieczka 1-dniowa- 75 € 

Warna - Delfinarium- 41 € 
Wieczór Bułgarski - Biesiada - 30 € 

CENA ZAWIERA 
• Przejazd autokarem z klimatyzacją,  WC, DVD 

• Bagaż podróżny w cenie 
• 7 noclegów w hotelu **** 

• Wyżywienie według zakupionej oferty. 
• Opiekę polskiego pilota na trasie przejazdu 

• 2 noclegi tranzytowe 
• Ubezpieczenie KL , NNW  

• Opłaty na fundusz gwarancyjny według 
rozporządzenia Ministerstwa Finansów (10 zł / os.) - 

automatycznie doliczane do rezerwacji 
• Podatek VAT 

CENA NIE ZAWIERA 
• Taksy klimatycznej  

• Wycieczek fakultatywnych 
WAŻNE 

INFO DOTYCZĄCE PRZEJAZDU AUTOKAREM 
- Czechy - Słowacja - Węgry - Rumunia - Bułgaria 

- Przejazd na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu - dokument musi być ważny minimum 6 
miesięcy (od daty powrotu do Polski). 

- Planowana przerwa obiadowa około 40 min, możliwość zakupienia posiłku ok. 8 € 
Godziny przyjazdu do hotelu jak i godziny wyjazdu w drogę powrotną są potwierdzane przez pilota bądź 

rezydenta Biura Turystycznego Żak 
1. Prosimy Klientów o zapoznanie się z ramowym programem imprezy. 

2. Każdy pasażer w ramach wykupionego przejazdu może przewieźć 1 sztukę bagażu o wadze do 20kg oraz 
bagaż podręczny o wadze do 5kg. 

3. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki co najmniej na 10 minut przed planowaną godziną odjazdu. 
4. Miejsca w autokarze są przydzielane zgodnie z kolejnością zapisów  

5. Postoje w trakcie podroży są organizowane co ok. 2,5  - 3,0 godzin w miejscach do tego przystosowanych. 
6. Dziecko, które nie podróżuje z obojgiem prawnych opiekunów musi posiadać upoważnienie podpisane przez 
nieobecnego opiekuna w formie notarialnej przetłumaczonej na język angielski (dziadkowie muszą mieć przy 

sobie upoważnienie od obojga rodziców). 
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WAŻNE INFORMACJE 
Zawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych Biura Turystycznego ŻAK  nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 

Kodeksu cywilnego. 
Informacja dla podróżujących do Bułgarii z dziećmi do 18 lat - Nie jest wymagane pełnomocnictwo rodziców 

małoletniego podróżującego z osobą trzecią. Radzimy jednak sporządzanie tego rodzaju dokumentu, który 
często przydaje się w przypadkach losowych np. choroby, nagłej potrzeby interwencji chirurgicznej, 

konieczności podpisania zgody na wystawienie paszportu tymczasowego w zamian zagubionego dokumentu 
tożsamości itp. Pełnomocnictwo powinno zawierać standardowe dane - imię, nazwisko, seria i nr dowodu 

osobistego rodziców/opiekunów prawnych, dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować dziecko. 
Dokument może być w języku polskim. Jest on bardzo przydatny w razie kontroli policji lub wizyty w 

placówce medycznej.  www.polakzagranica.msz.gov.pl 
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