
  

BUŁGARIA - KURORT Św. Konstantyn i Elena

 HOTEL LEBED  4* | WCZASY | All inclusive plus

  TERMIN: 13.09 – 24.09.2018 – zapraszamy kibiców siatkówki!

KURORT Św. Konstantyn i Elena - najstarszy bułgarski nadmorski kompleks turystyczno-uzdrowiskowy
położony  ok. 9 km od Warny i ok. 7 km od Złotych Piasków. Doskonałe połączenia podmiejskim autobusami
z tymi miejscowościami ułatwiają poznanie okolicznych atrakcji oraz skorzystanie z bogatej oferty kulturalnej
Warny. Nazwa kurortu związana jest z nieistniejącym już klasztorem pod wezwaniem Św. Konstantyna i Eleny
(z całego kompleksu zachowała się jedynie XVII wieczna cerkiew), chociaż wielu turystów pamięta jeszcze
poprzednią  nazwę  –  Drużba.  Specyficzny  mikroklimat  oraz  lecznicze,  siarczanowe  źródła  mineralne   
o  temperaturze  do  40°C  rozsławiły  kurort  daleko  poza  granicami  kraju.  Piaszczysta  plaża,  restauracje,
kawiarnie oraz kompleksy balneologiczne,  malowniczo położone wśród starego lipowego parku, cyprysów,
drzew  figowych  i  kolorowych  kwietników,  tworzą  niepowtarzalną  atmosferę  tej  miejscowości.
TRANSPORT :  odprawa na lotnisku w Pyrzowicach, wylot do Warny samolotem charterowym Bulgarian Air
Charter,  transfer do hotelu.  W dniu zakończenia imprezy – transfer na lotnisko,  przelot  Warna-Pyrzowice.
Hotel  Lebed  -  położony  90  metrów  od  morza,   dysponuje  124  stylowo  urządzonymi  
pokojami.  Do  dyspozycji  gości  -  recepcja,  lobby,  basen,  internet,  plac  zabaw.
Zakwaterowanie - pokoje  1 i 2-osobowe z możliwością dostawki (2 pojedyncze łóżka i rozkładany fotel lub
dwa pojedyncze łóżka i sofa o wymiarach 12/190 cm – możliwe zakwaterowanie 2 osoby dorosłe i 2 dzieci).
Dla rodzin 4-osobowych możliwość zakwaterowania w tzw. pokojach rodzinnych - dwóch sąsiednich pokojach,
połączonych wewnętrznymi drzwiami (ilość ograniczona). Wyposażenie - łazienka (WC, prysznic, umywalka,
suszarka do włosów), klimatyzacja, sejf, telewizor, telefon, lodówka, balkon. 

Plaża  piaszczysta,  strzeżona.  W cenie  -  1  parasol  i  2  leżaki  na pokój  na plaży  "South Beach".  Bezpłatne
ręczniki plażowe. Internet bezpłatne Wi-Fi w lobby, przy basenie i na plaży. Sport i rozrywka animacje 7 dni
w tygodniu dla dzieci i dorosłych. Aerobic, fitness, gimnastyka wodna, tenis stołowy, bilard, boccia, szachy,
siatkówka  plażowa.  Dla  dzieci  park  rozrywki,  plac  zabaw,  mini  klub,  basen  z  podgrzewaną  woda  i
zjeżdżalniami  (czynny do 16.09),  specjalny  bufet  oraz  wysokie  krzesełka  w restauracji  głównej,  bezpłatne
łóżeczko dla  dziecka  od 0-2 lat  (wymagana wcześniejsza  rezerwacja),  animacje.  Baseny  zewnętrzne,  przy
hotelach. Bezpłatne leżaki  i parasole oraz ręczniki. 



All Inclusive Plus  kuchnia bułgarska i międzynarodowa. śniadanie (07:30-10:00), obiad (12:00-14:00) oraz
kolacja (18:30-21:00) w formie bufetu w restauracji hotelowej. Do dyspozycji gości również -  FRUIT bar,
COOL BREEZE ( lodziarnia ) – czynne do 06.09.2018, snack bar i lobby bar - przekąski, ciasteczka, kanapki.
Napoje bezalkoholowe, kawa, herbata oraz lokalne alkohole (24h) w lobby barze oraz w pozostałych barach 
w godzinach ich otwarcia (uzależnione od warunków pogodowych).

W drugiej połowie września w Pałacu Sportu w Warnie odbędą się mecze I i II fazy grupowej
Mistrzostw Świata Mężczyzn w Siatkówce.  Dla turystów przygotowaliśmy specjalną ofertę
umożliwiającą  połączenie  wypoczynku  nad  Morzem  Czarnym  z  kibicowaniem  naszym  
Biało-Czerwonym.  Osoby,  które  wykupią  wczasy  do  30.07.2018  na  turnus:  
13.09 – 24.09.2018 – zakwaterowanie w hotelu LEBED 4*
Otrzymają bezpłatne bilety na mecze:
Polska – Finlandia: 15.09.2018
Polska – Iran:          17.09.2018
Polska – Bułgaria:  18.09.2018                                                                      Mecze o godz. 20:30

Drużyna, która zajmie 1 miejsce w grupie zostanie na II fazę grupową w Warnie; drużyny  
z  2  i  3  miejsca  wyjadą  na  mecze  do  Sofii.  Półfinały  i  finał  odbędą  się  we  Włoszech.  
W przypadku zajęcia przez Polaków 1 miejsca, rezydent biura pomoże ewentualnym chętnym
w zakupie biletów na kolejne mecze (cena biletu na 1 mecz, w zależności od sektora ok. 30-60
lewa).
Cena  nie  zawiera  kosztów  dojazdu  do  hali  w  Warnie.  Między  Św.  Konstantynem  
a  Warną  kursują  autobusy  podmiejskie.  Cena  biletu  ok.  2-3  lewa.  Odległość  od  hotelu  
do przystanku ok. 1 km.        
 

    

Cena zawiera: 
- przelot samolotem charterowym Katowice – Warna – Katowice, opłaty lotniskowe, 
transfer lotnisko-hotel - lotnisko
- noclegi, taksę klimatyczną, wyżywienie ALL INCLUSIVE PLUS, 
BILETY NA MECZE REPREZENTACJI POLSKI na MŚ w SIATKÓWCE, zgodnie z ofertą,
- opiekę rezydenta, 
- ubezpieczenie NNW, KL, bagaż w TU AXA, 
- serwis plażowy (1 parasol i 2 leżaki na pokój), 
- opłatę 15 zł/os na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, podatek Vat.

Dodatkowo płatne: 
- wycieczki fakultatywne, 
- ubezpieczenie od rezygnacji, chorób przewlekłych.
- dojazd na lotnisko.

Organizator: Biuro Podróży ARION, ul. Karmelicka 32 – I p. Tel. 12/632-01-50 Kom: 601 511 897  
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