
Obóz sportowo-rekreacyjny  

JUDO 

    BUŁGARIA - AHELOY 



Plan wycieczki: 

• Hotel Midia Grand Resort w Kurorcie Aheloy 

• Wycieczka do Słonecznego Brzegu 

• Wycieczka do Aquaparku 

• Wieczór Bułgarski 

• Wycieczka do Nessebar 

• Błotne SPA  



Zakwaterowanie 

• Hotel Midia Grand Resort to nowy, luksusowy hotel 

tuż nad samym morzem, położony w kurorcie Aheloy. 

Kompleks leży w pierwszej linii brzegowej,                                 

z bezpośrednim dostępem do plaży. Do dyspozycji gości 

na terenie kompleksu znajdują się dwa duże baseny                        

z brodzikiem dla dzieci, leżakami, parasolami, barem 

przy basenie dla rodziców, ze wspaniałym widokiem na 

morze. Istnieje również plac zabaw dla dzieci w pobliżu 

basenu.  

• Plaża: piaszczysta, bezpośrednio przy hotelu 

• Wyżywienie: All Inclusive 4 razy dziennie full opcja 

 



Hotel Midia Grand Resort                       
w kurorcie Aheloy 



 
 

 

 

 







Wycieczka do Nessebar 

    Nessebar  to stare, zabytkowe miasto położone na wybrzeżu 

Morza Czarnego w prowincji Burgas. Często nazywane jest 

perłą Morza Czarnego lub Dubrownikiem Bułgarii. Ze 

względu na swoją wyjątkową wartość historyczną, miasto 

zostało w 1983 roku wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To wyjątkowe 

miejsce o dużej wartości kulturowej i historycznej. Bardzo 

dobrze zachowane cerkwie, pochodzące z okresu XII-XIV 

wieku. Jednym z najcenniejszych zabytków jest bardzo 

dobrze zachowana średniowieczna cerkiew Chrystusa 

Pantokratora. Piękne malowidła ścienne oraz obiekty 

sakralne. 

 



Nessebar 















 
Wycieczka do AQUAPARKU 









Wycieczka do Słonecznego Brzegu 

    Słoneczny Brzeg – bułgarski kurort na 

Wybrzeżu Morza Czarnego w obwodzie Burgas. 

Słoneczny Brzeg to największy i najbardziej 

popularny kurort w Bułgarii z około 600 

hotelami i 400 restauracjami. Miasto jest 

nazwane LAS VEGAS Europy Wschodniej. 

Dyskoteki, kluby, restauracje, parki rozrywki                

i zespoły hotelowe z basenami oświetlają po 

zmroku całe wybrzeże. W okolicy znajdują się 2 

aquparki . 

 

















Kąpiele Błotne (Błotne SPA) 



INFORMACJE 
 

Podczas trwania obozu planowane są zajęcia dla dzieci z judo,  

gry i zabawy ruchowe, dyskoteki oraz wiele zajęć prowadzonych 

przez bułgarskich animatorów. 
 

Cena za osobę:  
Osoby do 14 roku życia - 

Osoby powyżej 14 roku życia - 

Dzieci do 4 roku życia - 
 

Cena zawiera: 

- Przejazd komfortowym autokarem z wc, barkiem i TV 

- Zakwaterowanie w hotelu w wyżywieniem w opcji All Inclusive 

- Ubezpieczenie 

- Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 

- Wycieczki i atrakcje zaprezentowane powyżej 

 



Waluta w Bułgarii :  

lew bułgarski (BGN) , lewa – 1 lewa to 2,13 zł  

 

Trasa przejazdu do Bułgarii:  

 

Polska- Słowacja –Węgry - Rumunia - Bułgaria 

 

Nr telefonów:  

Celina:  602 879 078 

Przemek:  662 139 919 

 

Bieżące informacje związane z wyjazdem na 

naszej stronie internetowej 

www.judo-jaslo.pl  
oraz na naszym profilu na Facebooku 





Dziękuje za uwagę. 


