
SŁONECZNA BUŁGARIA  -  SPORT I WYPOCZYNEK
BUŁGARIA spełnia oczekiwania wszystkich, szczyty gór kuszą alpinistów, tajemnicze jaskinie speleologów, malownicze szlaki
wędrowców a uzdrowiska i słoneczne plaże Morza Czarnego przyciągają rzesze turystów.  Bułgaria to wspaniałe miejsce na
spędzenie letnich wakacji.  To wymarzony kraj dla amatorów pięknej, słonecznej pogody, ciekawych wycieczek oraz letniego
wypoczynku na szerokich, piaszczystych plażach. 
ZAKWATEROWANIE: SPORTS & HOTEL AQUALIFE, znajduje się w Kraniewie, 2 minuty spacerem od plaży, 25km od Warny,
pomiędzy Złotymi Piaskami a Albeną. To centrum sportu i rekreacji spełniające najnowsze światowe standardy. Od 2010 roku
AquaLife przyjęło ponad 50 000 sportowców z różnych krajów. Obiekty sportowe posiadają międzynarodowe certyfikaty i są
przeznaczone do całorocznej eksploatacji. Na gości czeka całodobowa recepcja, restauracja z letnim tarasem, bar przekąskowy,
parking. Hotel  oferuje 2-3 osobowe, wyremontowane pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, klimatyzacją i tv sat. Większość
pokoi z balkonem. WiFi płatne 1€/dzień/osobę. Zobacz na stronie: https://en.aqualife-sport.com/.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień 24.08 wyjazd z Krakowa, ul. Grochowska, o godz. 15.00
2 dzień 25.08 przyjazd do Kraniewa po południu, zakwaterowanie, zapoznanie się z hotelem i okolicą, pierwszy posiłek
                              obiadokolacja
2-10 dzień 25.8-2.9 pobyt w Kraniewie /9 dni, 8 noclegów/, realizacja programu: treningi, wypoczynek, plażowanie, rozgrywki

sportowe, gry i zabawy, kąpiele w morzu i w basenie, animacje
10 dzień 02.09 śniadanie, trening, obiad, pakowanie bagaży, po południu wyjazd w drogę powrotną
11 dzień 03.09 przyjazd do Krakowa w godzinach południowych.

TERMIN:  24.08-03.09.2022

CENA: 2480 zł

CENA ZAWIERA:
.  ZAKWATEROWANIE: 9 dni/8 noclegów w hotelu
.  WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie. Rozpoczynamy od obiadokolacji 27.08, kończymy obiadem 04.09
.  TRANSPORT: autokar
.  UBEZPIECZENIE: KL, NNW i bagaż
.  KADRA: trenerzy
.  PROGRAM:
- TRENINGI na basenie w Centrum Aqua Life: basen olimpijski 50 m, treningi po 2 godziny - 2 x dziennie
-  SIŁOWNIA: 45 minut 3 x w tygodniu
-  SAUNA 1 x w tygodniu
-  PLAŻA prywatna ( parasole w cenie )
-  SPORT - korzystanie z terenów sportowych kompleksu Aqualife
-  ANIMACJE hotelowe dla dzieci
-  WYCIECZKA DO WARNY - największego bułgarskiego portu nad Morzem Czarnym,  letniej stolicy kraju. Spacer po Starówce.
   Warna posiada wiele zabytków z różnych okresów historii: rzymskie ruiny, zabytki architektury tureckiej i bizantyjskiej.

https://en.aqualife-sport.com/

