---------------------------------------------------------------------

Hotele in Warnie. Transfery. Formularz
WARNA – trzecie co do wielkości miasto w Bułgarii. Położone malowniczo na
wysokiej skarpie nad Zatoką Warneńską, połączoną kanałem z Jeziorem Warneńskim.

Business Hotel AQUA VARNA **** - Warna

Hotel położony w centrum miasta, ok. 900 m. od przystani, gdzie odbywają się Championship.
W niewielkiej odległości od hotelu znajduje się wiele restauracji i klubów. W pobliżu nadmorska
promenada, plaża miejska, Muzeum Marynarki Wojennej, muzeum „Stara Warna”.
W hotelu: restauracja, snack bar, 6 salek konferencyjnych (do 130 miejsc), recepcja z możliwością
wynajęcia sejfu, fitness, bezpłatne Wi-Fi, bezpłatny niestrzeżony parking. Parking dla autokaru:
Pokoje: klimatyzacja, telewizor LCD, minibarek/lodówka, telefon, łazienka z suszarką do włosów.
Wyżywienie: śniadania (ВВ). Istnieje możliwość zamówienia i dopłaty do kolacji (15 €).
Cena w Euro za 1 osobę/1 dzień ze śniadaniem.
DBL Premium
DBL Studio
SGL Premium
SGL Studio
34 €
41 €
50 €
65 €
Zniżki za wczesne rezerwacje:
15 % zniżki dla rezerwacji do 15.03.2021, wymagana wpłata zaliczka 30% do 30.03.2021
10 % zniżki dla rezerwacji do 30.04.2021, wymagana wpłata zaliczki 60% do 30.04.2021

Hotel i kasyno CHERNO MORE **** - Warna

Położony w samym sercu Warny, przy głównym deptaku, blisko Parku Nadmorskiego.
Do przystani, gdzie odbywają się Championship, można dojść przez park, spacerkiem ok. 1000 m.
W pobliżu liczne restauracje, sklepy i kluby, nadmorska promenada, plaża, Muzeum Marynarki
Wojennej.
W hotelu: restauracja, recepcja z możliwością wynajęcia sejfu, 3 salki konferencyjne, kasyno
“Black Sea”, które oferuje ponad 500 gier na automatach i elektroniczną ruletkę, ”Sinatra Piano
Bar” gdzie wieczorkiem można posłuchać muzyki na żywo i podziwiać miasto nocą z lotu ptaka,
klub sportowy ze sprzętem FITVIBE do treningu personalnego.
Pokoje: wszystkie pokoje z klimatyzacją, telewizorem LCD, bezpłatnym Wi-Fi,
minibarkiem/lodówką, łazienką i balkonem z widokiem na miasto i/lub morze.
Wyżywienie: śniadania (ВВ). Istnieje możliwość zamówienia i dopłaty do kolacji w restauracji
panoramicznej na ostatnim piętrze hotelu, skąd rozciąga się niepowtarzalny widok na miasto, plażę
i morze. Dopłata za kolację w postaci bufetu - 9 €/osoba przy grupie min. 35 osób.
Cena w Euro za 1 osobę/1 dzień ze śniadaniem.
Rodzaj pokoju
DBL Classic
DBL DeLuxe
DBL Exclusive
SGL Classic
SGL DeLuxe
SGL Exclusive

Cena
25 €
34 €
42 €
43 €
61 €
75 €

Hotel PANORAMA **** - Warna
Położony nad samym morzem z pięknym widokiem na morze i przystań (około 100 metrów),
w której odbędą się Championship. Spacerkiem można dojść do centrum, gdzie znajduje się wiele
restauracji i klubów. W pobliżu nadmorska promenada, plaża miejska, Muzeum Marynarki
Wojennej, muzeum „Stara Warna”.
W hotelu: recepcja, restauracja, lobby bar.
Pokoje: SGL i DBL z widokiem w kierunku miasta, SGL i DBL z widokiem w kierunku morza,
DBL Business z widokiem w kierunku morza.
.
Wszystkie pokoje posiadają klimatyzację, sejf, minibarek/lodówkę, telefon, bezpłatne WiFi,
telewizor, łazienkę z suszarką. We wszystkich pokojach obowiązuje zakaz palenia.

Wyżywienie: śniadania (ВВ). Istnieje możliwość zamówienia i dopłaty do kolacji (9.50 €).
Cena w Euro za 1 osobę/1 dzień ze śniadaniem.
Rodzaj pokoju
w kierunku morza w kierunku miasta
SGL
50 €
44 €
DBL
36 €
33 €
DBL Business
39 €
36 €
Cały apartament (maks. 4 os).)
85 €

Apartamenty – Warna
Znajdują się one w centrum miasta lub w pobliżu zatoki Warneński, ok. 1000 m piechotą od portu,
w którym odbędą się mistrzostwa.
W pobliżu apartamentów znajdują się wiele sklepy, kawiarnie, restauracje oraz kluby, nadmorska
promenada, miejska plaża, Muzeum Archeologiczne i Marynarki Wojennej.

Oferujemy apartamenty 2+2 (jedna sypialnia), 4+2 (dwie sypialnie) i 6+2 (trzy sypialnie).
Są one bardzo różnorodny pod względem lokalizacji, wyposażenia i udogodnienia.
Wszystkie posiadają klimatyzację, bezpłatny bezprzewodowy Wi Fi, telewizor, łazienkę z
prysznicem lub wanną, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla dwóch
osób, oraz odpowiednie jedną, dwie lub trzy sypialnie (najczęściej z rodziną / podwójne
łóżko). Większość apartamentów posiada balkon.
Cena za nocleg w Euro za 1 apartament za 1 dzień.
Apartament 2+2
30 €

Apartament 4+2
35 €

Apartament 6+2
55 €

Apartamenty – Varna South Bay
Znajdują się one w nowo wybudowanym 5-gwiazdkowym hotelu apartamentowym, na
południowym brzegu Zatoki Warneński, tuż przy plaży, około 250 m od nowej przystań
rybacki. Dla zakwaterowanych w tych apartamentach codziennie rano i po południu jest
transfer hydrobusem z i do przystańu rybackiego, do portu na przeciwległym brzegu zatoki, w
którym odbędą się mistrzostwa (rejs ok. 20 minut).

Oferujemy apartamenty 2+2 (z jedną sypialnią) oraz 4+2 (z dwoma sypialniami). Wszystkie
wyposażone są w klimatyzację, bezpłatny Wi-Fi, LCD telewizor, łazienkę z prysznicem lub wanną,
salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla dwóch osób, a także jedną lub dwie sypialnie
(najczęściej z łóżkiem rodzinnym / podwójnym). Większość apartamentów posiada balkon.
Cena za nocleg w Euro za 1 apartament za 1 dzień.
Apartament 2+2
Apartament 4+2
40 €
50 €

Park Hotel PERSEY *** (przystanek Studentska) – Warna

Położony w Parku Nadmorskim, przy wyjeździe z Warny w kierunku Złotych Piasków.
Do przystani, gdzie odbywają się Championship jest ok. 3,5 km.
Istnieje możliwość zamówienia codziennego transferu z/do hotelu (odpłatnie).
W hotelu: recepcja z możliwością wynajęcia sejfu, restauracja, sauna, solarium, basen zewnętrzny,
4 salki konferencyjne (25-160 miejsc), duży parking strzeżony z monitoringiem,
Wszystkie pokoje z klimatyzacją, minibarkiem/lodówką, telefonem, bezpłatnym WiFi, TV,
łazienką. Pokoje z widokiem w kierunku morza posiadają dodatkowo balkon.
Wyżywienie: śniadania (ВВ). Istnieje możliwość zamówienia i dopłaty do kolacji –
10 €/osoba/dzień..
Cena w Euro za 1 osobę/1 dzień ze śniadaniem.
SGL (1-os.)
23 €

DBL (2-os.)
18 €

TRPL (3-os.)
17 €

QTRPL (4-os.)
16 €

ŚWIĘTY KONSTANTYN I HELENA – najstarszy kurort w Bułgarii, położony koło
Warny, w pięknym parku, z basenami termalnymi (kompleks termalny Аquahouse
Thermal & Beach) i wyjątkowym mikroklimatem.

Hotel GLORIA – Św. Konstantyn i Helena

Hotel położony w centrum kurortu, ok. 400 m od plaży. Do przystani, gdzie odbywają się
Championship jest ok. 9 km. Istnieje możliwość zamówienia codziennego transferu z/do hotelu
(odpłatnie).
W hotelu: restauracja, lobby bar, recepcja z możliwością wynajęcia sejfu, bezpłatne Wi-Fi koło
recepcji, płatne WiFi w pokojach, basen kąpielowy, fitness, tenis stołowy, bilard, boisko do
siatkówki, plac zabaw dla dzieci, parking.
Wszystkie pokoje z klimatyzacją, minibarkiem/lodówką, TV, łazienką i balkonem.
Wyżywienie: 2 x dziennie (HB), śniadania i kolacje.
Cena w Euro za 1 osobę/1 dzień z wyżywieniem 2 x dziennie (HB):
DBL

TRPL

21 €
Dostawka: 14 €

20 €

SGL Promo
maks. 5 pokoi
21 €

SGL
30 €

Długie pobyty: 10=9 czyli rezerwując 10 dni płacisz tylko za 9 dni
Gratis: 1 wizyta (3 godz.) w Аquahouse Thermal & Beach (baseny termalne) i 1 wieczór z muzyką
i lampką wina.

Hotel NEPTUN *** - Św. Konstantyn i Helena
Cichy i spokojny hotel, położony w pięknym parku, ok. 500 metrów od plaży i ok. 10 minut
spacerem od centrum kurortu.
Do przystani, gdzie odbywają się Championship jest ok. 9 km. Istnieje możliwość zamówienia
codziennego transferu z/do hotelu (odpłatnie).

W hotelu; recepcja z możliwością wynajęcia sejfu, restauracja, lobby bar, bar przy basenie, basen
kąpielowy, parking.
Pokoje: wszystkie pokoje posiadają klimatyzację, minibarek/lodówkę, telefon, bezpłatne WiFi, TV
i łazienkę. Pokoje od strony morza posiadają dodatkowo balkon.
Wyżywienie: śniadania (ВВ). Istnieje możliwość zamówienia i dopłaty do kolacji (HB) - napoje
dodatkowo płatne) lub do kolacji z napojami (HB+) lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
do kolacji bez ograniczeń).
Cena w Euro za 1 osobę/1 dzień ze śniadaniem.
DBL
Dopłata do kolacji (HB)
Dopłata do kolacji z napojem (HB+)

20 €
6€
8€

Apartamenty KIARA i Villa Sofia - Św. Konstantyn i Helena
Apartamenty KIARA znajdujá się w południowej części kurortu, około 350 metrów od plaży.
Do przystani, gdzie odbywają się Championship jest ok. 10 km. Istnieje możliwość zamówienia
codziennego transferu z/do hotelu (odpłatnie).

W obiekcie: ogród z odkrytym basenem i grillem, parking oraz:
1 apartament dla maks. 4 + 2 dzieci: 2 sypialnie 2 os., pokój dzienny z tapczanem 2-os.
i aneksem kuchennym, łazienka z suszarką do włosów, 2 apartamenty dla maks. 2 + 2: 1 sypialnia
2 os., pokój dzienny z tapczanem 2 os. i aneksem kuchennym, łazienka z suszarką do włosów, kilka
pokoje 2 + 1 (studia) oraz pokoje 2-osobowe (DBL).
Wszystkie apartamenty i pokoje posiadają klimatyzację, TV, bezpłatne Wi-Fi, łazienkę i balkon.
Wyżywienie: śniadania (ВВ). Najbliższa restauracja ok. 500 m.
Cena za nocleg w Euro za 1 apartament/pokój za 1 dzień.
Pokój 2 os. (DBL)
Pokój 2+1 (studio)
Apartament 2+2
Apartament 4+2
25 €
30 €
50 €
60 €
Dopłata do kolacji 3.00 € euro na osobę!

Villa Sofia - Przystanek Stambolijski
Znajduje się na przystanku autobusowym Stambolijski, przed kurortem Św. Konstantyna i Heleny.
Willa posiada wspaniały widok na zatokę Warna.
Do przystani, gdzie odbywają się Championship jest ok. 7 km. Istnieje możliwość zamówienia
codziennego transferu z/do hotelu (odpłatnie).

W willi obowiązuje zakaz palenia. Restauracja, sezonowy basen zewnętrzny, ogród.
10 DBL Park: łóżko rodzinne, klimatyzacja, lodówka, bezpłatne WiFi, telewizor LCD, łazienka,
oraz 7 DBL morze: rodzinne, rozkładana sofa, klimatyzacja, lodówka, bezpłatne WiFi, telewizor
LCD, łazienka, balkon.
Wyżywienie: śniadania (ВВ). Najbliższa restauracja ok. 350 m.
Cena za nocleg w Euro za 1 pokój za 1 dzień.
DBL Park
DBL morze
32 €
40 €
Dopłata do kolacji 3.00 € euro na osobę!

ZŁOTE PIASKI – jeden z największych kurortów w Bułgarii, z mnóstwem restauracji,
barów, kasyn i wszelakich rozrywek.

Hotel SHIPKA **** - Złote Piaski

Usytuowany, w samym sercu Złotych Piasków, ok. 200 m od plaży.
Do przystani, gdzie odbywają się Championship jest ok. 19 km. Istnieje możliwość zamówienia
codziennego transferu z/do hotelu (odpłatnie).
W hotelu: przestronne lobby, odkryty oraz kryty basen kąpielowy, restauracja, kawiarnia, bar, punkt
wymiany waluty, sauna, hamam, gabinet masażu, jacuzzi, centrum balneologiczne, fitness, tenis
stołowy, bilard, sejf w recepcji (odpłatnie), bezpłatny Wi-Fi Internet w całym hotelu, mały parking
bezpłatny, niestrzeżony.
Pokoje: wszystkie pokoje z klimatyzacją, telefonem, TV kablową, minibarkiem/lodówką, łazienką z
suszarką i z balkonem.
Wyżywienie: śniadania (BB). Istnieje możliwość zamówienia i dopłaty do kolacji (6 €).
Cena w Euro za 1 osobę/1 dzień ze śniadaniem.
DBL i SGL
18 €
Trzecia osoba w pokoju na dostawce: 13 €.
Zniżki za wczesne rezerwacje:
15 % zniżki dla rezerwacji do 29.02.2021, wymagana wpłata zaliczka 30% do 15.03.2021
10 % zniżki dla rezerwacji do 30.04.2021, wymagana wpłata zaliczki 30% do 30.04.2021
Długie pobyty: 10=8 czyli rezerwując 10 dni płacisz tylko za 8 dni
Zniżki można ze sobą łączyć.
* W przypadku rezerwacji dokonanych do 29.02.2021 ostateczna cena przy wykorzystaniu
zniżki za wczesną rezerwację oraz za długie pobyty to tylko 12,25 €/osoba/dzień (przy
rezerwacji dokonanych do 30.04.2021, cena będzie tylko 14.40 €).

Hotel PERŁA *** - Złote Piaski
Położony w cichej i spokojnej części kurortu, wśród zieleni, w pobliżu obwodnicy Złotych
Piasków, ok. 550 m od plaży. Do przystani, gdzie odbywają się Championship jest ok. 19 km.
Istnieje możliwość zamówienia codziennego transferu z/do hotelu (odpłatnie).

W hotelu: recepcja z możliwością wynajęcia sejfu i wymiany waluty, bezpłatne Wi-Fi
na terenie całego hotelu, restauracja z przestronnym letnim ogrodem i grillem, lobby bar,
basen, basen kąpielowy, bar przy basenie, tenis stołowy, bilard, jacuzzi , masaże, sauna,
fizjoterapia i strzeżony parking.
Pokoje: wszystkie pokoje posiadają klimatyzację, telefon, TV, minibarek/lodówkę, łazienkę
i balkon. Część pokoi jest z widokiem w kierunku morza.
Wyżywienie: śniadania (ВВ). Istnieje możliwość zamówienia i dopłaty do kolacji (HB).
Cena w Euro za 1 osobę/1 dzień ze śniadaniem.
DBL i SGL
Dopłata do kolacji (HB)
Dostawka w pokoju (trzecia osoba)

13 €
5€
9€

TRANSFERY
Ceny za transfery podane są w Euro, za cały mikrobus/autobus.
1. Transfery z/na lotnisko w Warnie lub Burgas (łącznie w dwie strony):

Lotnisko Warna – Złote Piaski – lotnisko
Warna
Lotnisko Warna – Św. Konstantyn i
Helena – lotnisko Warna
Lotnisko Warna – Warna – lotnisko Warna

7 + 1 miejsce
70

19 + 1 miejsce
120

65

100

55

80

290

455

250

430

235

400

7 + 1 miejsce
50

19 + 1 miejsce
80

45

65

35

50

Lotnisko Burgas – Złote Piaski – lotnisko
Burgas
Lotnisko Burgas – Św. Konstantyn i
Helena – lotnisko Burgas
Lotnisko Burgas – Warna – lotnisko
Burgas
2. Transfery z/do hotelu na przystań w Warnie:

Złot Piaski – przystań w Warnie – Złote
Piaski
Św. Konstantyn i Helena – przystań w
Warnie – Św. Konstantyn i Helena
Warna przystanek Studentska – przystań w
Warnie – Warna przystanek Studentska

SPOSÓB REZERWACJI
Prosimy wypełnić formularz rezerwacyjny zamieszczony poniżej i przesłać go na adres
e-mail: frangarez@abv.bg,
Jeżeli hotel oferuje różne standardy pokoi np. premium, deluxe, classic prosimy obok rodzaju
pokoju dopisać zamawiany standard pokoi.
Prosimy podać rodzaj zamawianego wyżywienia zgodnie z ofertą dostępną w hotelu:
BB – same śniadania, HB – 2 x dziennie, HB+ - z napojami do kolacji (hotel Neptun).
W odpowiedzi, prześlemy Państwu potwierdzenie rezerwacji, fakturę pro-formę, w której
wskażemy wymagany termin wpłaty zaliczki oraz nr rachunku bankowego, na który należy
dokonać wpłaty. Rezerwacja jest ważna dopiero po dokonaniu wpłaty zaliczki.
Dopłatę do 100% należy uiścić na min. 14 dni przed przyjazdem.
Potwierdzenie przelewu prosimy każdorazowo przesłać mailem na adres j.w.
Dokładną listę uczestników z podziałem na poszczególne pokoje można przesłać w terminie
późniejszym lecz nie później niż na 7 dni przed przyjazdem.

REZERWACJA

Świadczeń w czasie Laser Senior European Championships & Open European Trophy
W Bułgarii, w Warnie, w dniach 15-22.05.2021
Można też zarezerwować nocleg i wyżywienie w dniach przed i po Championship.
Reprezentacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kraj . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwa hotelu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miejscowość:……………………………
Data przyjazdu:…………………………… . ..Data wyjazdu:………………….. . . . . . .
……………….
Ilość noclegów
Łączna ilość osób
Rodzaj pokoju i standard
Ilość pokoi
Rodzaj wyżywienia
BO/BB/HB/HB+
Pokoje 1-os.(SGL)
standard pokoju:
Pokoje 2-os. (DBL)
standard pokoju
Pokoje 2-os. (DBL) z 1 dostawką
Pokoje 3-os. (TRPL)
Pokoje 4-os. (QTRPL)
Apartamenty

Rodzaj transferu (w 2 strony)
Transfer z/na lotnisko
Warna/Burgas (niewłaściwe prosimy skreślić)
Transfery hotel-przystań-hotel

Ilość transferów

Pozostajemy do Waszej dyspozycji i służymy pomocą.
Czekamy na Wasze rezerwacje.
Pozdrawiamy
Gerczo Gerczew
Dyrektor
Touroperator FRANGA
Bułgaria, Warna.
e-mail: frangarez@abv.bg

Telefon: +359 888 522 744

Daty/ilość osób

