Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie wspólnie z Biurem Turystycznym ZYNDRAM
serdecznie zaprasza na

pobyt wypoczynkowy w Bułgarii
TERMIN: 10.07-19.07.2020 r.
Hotel 3* położony jest w miejscowości Obzor. Oferuje odkryty basen z
bezpłatnymi leżakami i parasolami, oraz restaurację w której serwowane są
dania kuchni bułgarskiej. Od najbliższej plaży dzieli go 350 metrów. Na miejscu
można korzystać z bezpłatnego WiFi.
Pokoje dwuosobowe z łazienkami, klimatyzacja, balkon, telewizor, lodówka.
WYŻYWIENIE : All Inclusive, kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu,
W PROGRAMIE
Wypoczynek nad Morzem Czarnym, wycieczka z przewodnikiem do NESSEBARU,

zabytkowe miasteczko z licznymi cerkiewkami, charakterystyczną zabudową, wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

CENA przy min. 45 osobach płacących :
1500 zł plus 120 euro/os w pokoju 2 osobowym
dziecko 2-11, lat w pokoju z 2 osobami dorosłymi 430 zł plus 120 euro
2 dzieci z 2 osobami dorosłymi ( pokój studio 2 +2 ) 620 zł plus 120 euro za
każde dziecko
WYJAZD NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU
Cena zawiera:
Transport autokarem, zakwaterowanie : 2 noclegi tranzytowe HB na terenie Rumunii, 7 noclegów
w Bułgarii, Wyżywienie All Inclusive w Bułgarii, kończymy śniadaniem w dniu wyjazdu, realizację
programu zgodnie z ofertą, ubezpieczenie kl 5000 zł, nnw 20 000 euro,

120 euro/os płatne obligatoryjnie w autokarze. Opłata obowiązkowa na realizację
programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi.

All Inclusive :
Śniadanie: od 8:00 do 10:00 szwedzki stół, Obiad: od 12:30 do 14:00 szwedzki
stół, kawa, herbata, sok, piwo, czerwone i białe wino, lokalne napoje alkoholowe.
Podwieczorek: 16:00 - 17:00 Herbata, kawa, słodycze, ciastka .Kolacja: od 19:30
do 21:00 szwedzki stół - herbata, sok, piwo, czerwone i białe wino .
Napoje w barze (od 10:00 do 22:00). Ciepłe, bezalkoholowe napoje, soki, napoje
spirytusowe bułgarskie (dżin, wódka, rum, whisky, brandy, likier, piwo beczkowe,
białe i czerwone wino ).
Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w imprezie turystyczno – wypoczynkowej należy
zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2019r.!!! Tel. 14 655 8553
e-mail: prezes-ziut@wp.pl
Serdecznie zapraszamy !!!

www.tarnow.znp.edu.pl

