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OBÓZ MŁODZIEŻOWY SŁONECZNY BRZEG 

HOTEL COLOSSEUM **** 

wiek 12-18 lat 

BIURO PODRÓŻY INDEX ORAZ STOWARZYSZENIE  

NA RZECZ DZIECI „POD ŚLĘŻĄ” 

(działające przy SP nr 2 w Sobótce) 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU DZIECI-MŁODZIEŻ ORAZ 

OSOBY DOROSŁE 
 
Zalety: 

  hotel o standardzie **** w pierwszej linii brzegowej w samym centrum kurortu 

  położony w pobliżu najbardziej klimatycznego miasteczka Bułgarii – Nessebaru, 

  hotel z basenem 

  piaszczysta plaża, 

 

ZAKWATEROWANIE: 

Słoneczny Brzeg - nowoczesny bułgarski kurort odwiedzany przez turystów z całego świata. 

Położony wzdłuż pięknej piaszczystej plaży i niedaleko najstarszego bułgarskiego miasteczka - 

Nessebaru. Słoneczny Brzeg jest znany przede wszystkim z niezliczonej ilości dyskotek, barów, 

kasyn i hoteli. Długa promenada wzdłuż plaży niemal do rana tętni życiem, oferując turystom liczne 

atrakcje. 

 

Hotel Colosseum **** położony jest w centrum Słonecznego Brzegu, zaledwie 50 metrów od 

plaży. Wszystkie pokoje dysponują klimatyzacją i balkonem. W obiekcie znajdują się pokoje 3,4 

osobowe oraz apartamenty 5 osobowe. Wszystkie pokoje w hotelu Colosseum mieszczą łazienkę z 

prysznicem i wyposażone są w minibar oraz telewizor dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. 

Każdy dysponuje także balkonem z widokiem na park lub morze. Na miejscu dostępny jest odkryty 

basen z barem i leżakami. Na terenie kompleksu znajduje się także restauracja i tawerna lobby bar, 

recepcja, kantor. Na terenie hotelu odbywają się animacje. 

Strona hotelu: http://www.colosseum-sunnybeach.eu 

 

WYŻYWIENIE: Trzy posiłki dziennie w formie all inclusive light: śniadanie, obiad i kolacja w 

formie bufetu (kuchnia bułgarska). Napoje- woda, soki, podawane do posiłków. 

Plaża:  szeroka piaszczysta w samym centrum kurortu ok. 50 mod hotelu z licznymi atrakcjami. 

 

SKRÓCONY PROGRAM  WYJAZDU: 

1 dzień: Wyjazd spod SP nr 2 w Sobótce wg rozkładu jazdy. Po drodze przerwa na posiłek (płatny 

we własnym zakresie). Nocny przejazd do Bułgarii.    

2 dzień: Przyjazd do Słonecznego Brzegu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. 

Zakwaterowanie w pokojach od godziny 14:00, spotkanie organizacyjne z kierownikiem, 

przekazanie praktycznych informacji dotyczących pobytu,  obiadokolacja, nocleg. 

3 – 10 dzień: Program pobytu: plażowanie, gry i konkursy sportowe, zabawy integracyjne, 

dyskoteki, imprezy tematyczne, wycieczki po okolicy, możliwość skorzystania z wycieczek 
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fakultatywnych. Spacer do Nessebaru – najstarszego bułgarskiego miasta położonego na 

malowniczym, skalistym półwyspie. 

11 dzień: Wykwaterowanie po śniadaniu, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu, czas na 

ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia itp. Obiad. Późnym popołudniem zbiórka przed hotelem i 

pobranie suchego prowiantu. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd w kierunku 

Polski. 

12 dzień: Po drodze przerwa na posiłek we własnym zakresie. Przyjazd do Polski w godzinach 

wieczornych.   

CENA ZAWIERA: 

 

  9 noclegów w  Hotel Colosseum****, 

   pełne wyżywienie w formie All inclusiv light, całodzienny dostęp do wody, 

   opiekę wychowawców (nauczyciele SP nr 2 w Sobótce)  i kierownika, ratownika podczas  

 kąpieli, rezydenta, 

   realizację programu wg opisu powyżej, 

   suchy prowiant na drogę powrotną, 

   przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV), 

   ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 euro, NNW -7000 zł i bagaż – 800 zł, 

  spacer do Nessabaru. 

 

TERMIN: DŁUGOŚĆ POBYTU CENA PODSTAWOWA: 

05.08-16.08.2021 9 nocy/12 dni 1950,00 zł +20 € obowiązkowej 

kaucji zwrotnej 

+ 20 € opłaty klimatycznej i 

administracyjnej 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

  

  biletów wstępu na dyskoteki ok. 7 €/ os (wstęp od 16 lat dla chętnych), 

  dla osób w wieku powyżej 18 lat obowiązkowej dopłaty 150 zł. 

 WYCIECZKI/ATRAKCJE FAKULTATYWNE  (Nieobowiązkowe dla chętnych): 

Wycieczki fakultatywne są organizowane przy określonej liczbie chętnych na danym turnusie 

na miejscu. 
 

Balczyk - Kaliakra 
Zwiedzanie miasteczka Balczyk oraz przepięknego ogrodu botanicznego, znanego z bogatą 

kolekcję kaktusów, pałacu rumuńskiej królowej Marii na terenie ogrodu. Obiad w restauracji a 

potem przejazd do przylądku Kaliakra - to dwukilometrowy cypel, który tworzą monumentalne, 

niemal pionowe skały, sięgające 70 m. Cena ok. 39 €/os. 

 

Istambuł - 1 dzień 
Skoro Państwo już są w Bułgarii, to warto zrobić kolejny krok i pojechać do sąsiedniej egzotycznej 

Turcji, aby zwiedzić rozsławiony Istambuł. Żeby się wybrać do stolicy Turcji, będą Państwu 

potrzebne paszporty oraz wizy. Przejazd autokarem w obie strony. Program obejmuje zwiedzanie 

Błękitnego meczetu, Hipodromu, części Azjatyckiej oraz czas na zakupy. Dla chętnych istnieje 

możliwość zapisania się na niezapomniany rejs statkiem po Bosforze lub bardzo ciekawy wieczór 

turecki (dodatkowo płatne). Mają Państwo niecodzienną możliwość pospacerować po ulicach 
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Istambułu, spróbowania pachnącej egzotycznej kuchni tureckiej, słynnych tureckich ciast i tureckiej 

kawy, potargowania się z miejscowymi handlarzami i nacieszenia oczu wspaniałą architekturą. 

Cena ok. 70 €/os. 

 

 

Sozopol - Ropotamo 
Zapraszamy do kolejnej nadmorskiej miejscowości w Bułgarii – miasteczka Sozopol. Znane jest ze 

swojej starówki, krętych uliczek i typowych domów z epoki Odrodzenia Bułgarii. Zwiedzą Państwo 

miasteczko Sozopol, pospacerują po Starówce miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. Obiad w 

restauracji. Potem przewidziany jest spływ łodzią po rzece Ropotamo – to jeden z parków 

narodowych Bułgarii, gdzie pod szczególną ochroną znajdują się różne gatunki ptactwa wodnego i 

roślin wodnych. To przepiękne obrazy dzikiej przyrody i okazja do zrobienia niecodziennych zdjęć. 

W drodze powrotnej jest przewidziany czas wolny w Burgas – drugim, co do wielkości mieście 

nadmorskim. 

Cena ok. 25 €/os. 

 

Warna - Delfinarium 
Wycieczka do Warny, największego miasta na bułgarskim wybrzeżu - morskiej stolicy Bułgarii. 

Mają Państwo możliwość zwiedzić klasztor Aladża (opcjonalnie) – wydrążone w skałach 

wapiennych pieczary, połączone krętymi schodami robią niesamowite wrażenie. Monastyr ten był 

miejscem schronienia pierwszych chrześcijan. Przewidziane jest przedstawienie w Delfinarium w 

ogrodzie morskim w Warnie, które trwa około godziny. Są tam trzy przesympatyczne delfiny, 

bawiące publiczność, a śmiałkowie maja możliwość popływać z delfinami (należy zamówić 

wcześniej). I pora na spacer po mieście Warna, zwiedzanie największych i znanych atrakcji miasta, 

między innymi słynnej katedry „Sweta Paraskiewa”. Miasto jest związane poniekąd z Polską – 

znajduje się tam pomnik Władysława Warneńczyka (program wycieczki nie przewiduje zwiedzanie 

pomnika). Oczywiście przewidziany jest też czas wolny na zakupy i spacery. Powrót około godz. 

17.00 

Cena ok. 36 €/os. 

 
 


