SIP TOUR

Bulgaria – ”Nisipurile de Aur” - Hotel Royal ****
12.08.2018 – 20.08.2018 (7 nopți)
Locație:
Stațiunea: Nisipurile de Aur – Bulgaria
Hotel: Royal ****
Perioada:
12- 20 august 2018
Servicii complete pentru 7 zile (7 nopți cazare)
Servicii incluse:
Cazare: 7 nopți
Regim de masă: All Inclusive
Transport: autocar 50 locuri
Asigurări medicale: incluse
Preț:

390 euro / persoană / loc în cameră dublă

Termene de plată:
120 euro – persoană la rezervare
270 euro – până la data de 13.07.2018
Detalii și înscrieri:
telefon: 0769 019 852; 0254 211 642 sau
e-mail: turism@siphd.ro.
Nisipurile de Aur este cea mai populară stațiune de pe litoralul bulgăresc. Își are pe drept cuvânt
denumirea provenită de la finețea și frumusețea nisipului plajelor sale.
Aflată la doar 15 km de Albena și circa 18 km de Varna, stațiunea se află pe teritoriul parcului
național Nisipurile de Aur.
Denumirea Nisipurile de Aur din limba română este traducerea din limba bulgară a "Zlatni Piasaci".
Numele stațiunii Nisipurile de Aur provine dintr-o veche legendă a locului care spune că în urmă cu
foarte mulți ani, niște pirați au îngropat o mare comoară pe faleza Mării Negre la nord de orașul
Varna, iar natura s-a răzbunat pe pirați transformând aurul într-un nisip splendid.
O stațiune magnifică, cea mai mare de pe coasta de nord a Mării Negre.
Temperatura medie a aerului în vara este 27-30 grade, iar temperatura apei este de 25-28 grade.
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Detalii despre regimul ”All inclusive”
Mâncare
(07:30 - 10:00) - Micul dejun
(12: 00-14: 00) - Prânz
(18:00 - 21:00) - Cină
Toate mesele principale sunt servite în stil ”bufet suedez”, în restaurantul principal.
Oaspeții hotelului au posibilitatea de a rezerva o dată pe sejur o cina ”a la carte” pe terasa
”Barbeque” (rezervare cu 24 ore în avans).
(10: 00-12: 00) - gustări și cookie-uri;
(14: 30-16: 30) - pizza și spaghete;
(16: 00-17: 00) - cafea, ceai și dulciuri mici.
Băuturi
(10:00-23:00) - la ”lobby bar” și la barul de la piscină se oferă o varietate de băuturi alcoolice produse
local (bere bulgărească, whisky, vodcă, gin, brandy, vin), băuturi calde.
În timpul micului dejun, prânzului și cinei, în restaurantul principal sunt servite băuturi răcoritoare,
bere și vin.
După ora 23:00, toate băuturile alcoolice și nealcoolice sunt disponibile la ”lobby bar” contra cost.
Băuturile alcoolice importate sunt disponibile la baruri contra cost.
Sport
Tenis de masă, fitness, șah, săgeți, volei de apă la piscină, minifotbal, volei și baschet la locul de
joacă, aerobic, gimnastică pe apă, animație sportivă în timpul zilei și jocuri.
Divertisment
Un spectacol pe seară - 6 zile pe săptămână. Spectacolul începe de la ora 21:00.
Servicii suplimentare
Șezlonguri și umbrele de soare - la piscina oferită gratuit.
Acces WI FI - zona de lobby.
Pentru copii
Animație conform programului de animație - între orele 10:00-12:00 și 15:00-17:00.
6 zile pe săptămână loc de joaca pentru copii,
secțiunea pentru copii la piscina interioara, piscina separata pentru copii în aer liber cu 4 tobogane
de apa
Programul de animație pentru copii este destinat copiilor între 4 și 12 ani. Copiii neînsoțiți cu vârsta
sub 4 ani nu sunt permiși.
De la 20:30 până la 21:00, copiii vor fi amuzați într-o discotecă pentru copii.
Servicii suplimentare contracost:
Seifuri la recepție, telefon, saună, biliard, taxi, rent-a-car, doctor, spălătorie, curățătorie, locuri de
parcare.
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