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SEJUR- BULGARIA- SUNNY BEACH 
PERIOADA: 18- 27 august 2023 

 

SEJUR BULGARIA- SUNNY BEACH BULGARIA HOTEL DIAMOND 4* 

Programul excursiei: 

Ziua 1: Plecare cu autocarul in data de 18.08.2023 din Baia Mare- Cluj Napoca- Turda- Alba Iulia – Sibiu. Calatorie 
de noapte 

Ziua 2: Sosire in Nisipurile de Aur in jurul amiezii. Cazare dupa ora 14:00 si timp liber 

Ziua 3 – 8: Timp liber pentru plajă, distracţie, cumpărături, relaxare. 

Ziua 9: Eliberarea camerelor in cursul diminetii, la ora 10 dupa micul dejun. Imbarcarea pe autocar pentru 
intoarcerea acasa. Sosirea in Romania a doua zi , in jurul orei 08:00, in functie de trafic si formalitatile vamale. Grup 
minim 48 persoane. La un numar mai mic de persoane se va recalcula transportul si se va achita suplimentul de 
transport. 

HOTEL DIAMOND 4*- SUNNY BEACH BULGARIA Hotelul este situat la doar 250 de metri de plaja stațiunii Sunny 
Beach. Hotelul are o zonă de recepţie spaţioasă, restaurant tip bufet cu terasă deschisă. De asemenea, uneori 
puteţi asista la prepararea mâncărurilor în bucătăria deschisă, luând masa în cadrul serilor tematice. Piscina mare 
în aer liber are o zonă pentru copii şi un bar frumos alături. Şezlongurile şi umbrelele de soare de la piscină sunt 
oferite gratuit. https://hoteldiamondbg.com/ 

PERIOADA: 18- 27 august 2023- 7 nopti cazare- 

Data plecarii Loc in camera dubla 

18.08.2023 450 Euro 

  

Tariful include: 

- 7 nopți de cazare hotel Diamond 4*; 

- masa in regim all inclusive 

- transport autocar Satu Mare Baia Mare– Cluj Napoca- Alba Iulia- Sibiu 

Tariful nu include: 

- asigurarea medicală pe parcursul calatoriei 

- asigurarea STORNO- va asigura recuperarea sumei achitate prin compania de asigurari, in cazul in care din cauza 
imbolnavirii nu mai puteti calatori 

- taxa statiune 2 euro/ zi/persoana 

Reduceri: 

copil 0-2 ani- gratuit 

copil 2-12:00 ani gratuit cu 2 adulti in camera, plateste  130 euro/ copil. 

2 copii cu varsta 2-12:00 ani cu 2 adulti in camera , platesc 225 euro/ copil. 



 

Conditii de plata: 

-30% la inscriere; 

-diferenta 30 zile inainte de plecare 

Conditii de renuntare: Penalizare in caz de anulare sunt: pana in 07.08.: 10%; dupa 08.08: 30 %: sub 14 zile- 
penalizare 100% 

 


