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Relaxare la mare în Bulgaria 

9 – 18 iulie 2022 

Sf. Constantin și Elena – Hotel Koral 4* 

Ziua 1 (Sâmbătă, 9 iulie 2022): Satu Mare – Băile Olănești (490 km) 

Plecare la ora  6.00 din Satu Mare spre Valea Oltului. Apele minerale de la Olănești sunt 

numite ape tămăduitoare, iar stațiunea este comparată cu tratamentele de la Baden-Baden, 

Karlovy-Vary sau Aix de Bains. Cazare la hotel Parâng (partea renovată) în Băile Olănești. 

Ziua 2 (Duminică, 10 iulie 2022): Băile Olănești – Sf. Constantin și Elena 

(470 km) 

Mic dejun, apoi plecare spre Bulgaria. Cazare la Hotel Koral 4* în stațiunea Sfinții Constantin 

și Elena, cea mai veche stațiune la Marea Neagră a Bulgariei, amenajată într-un parc în 

apropierea orașului Varna și a stațiunii Nisipurile de Aur. Printre cele mai importante 

obiective din stațiune se numără Mănăstirea Ortodoxă Sf. Constantin și Elena din secolul al 

XVI-lea, Palatul Regal de Vară, Grădina Botanică a Universității Sofia.  

Ziua 3 - 8 (Luni-Sâmbătă, 11-16 iulie 2022): Sfinții Constantin și Elena 

Timp liber pentru distracție, plajă și și baie. Hotelul are piscină și plajă proprie. 

Ziua 9 (Duminică, 17 iulie 2022): Sf. Constantin și Elena – Băile Olănești 

(470 km) 

După micul dejun pornim spre casă. Dupăamiază timp liber pentru plimbare prin stațiunea 

balneoclimaterică Băile Olănești. Cazare la hotel Parâng (aripa renovată).  

Ziua 10 (Luni, 18 iulie 2022): Băile Olănești – Satu Mare (490 km) 

După micul dejun pornim spre casă. Oprire scurtă pentru vizită în Sibiu sau Alba Iulia.  

 

Notă: Într-una dintre zile, între mic dejun și prânz, se poate organiza excursie la Parcul 

Național Kaliakra și la Castelul Reginei Maria de la Balcik (10 euro de persoană, grup minim 

25 de persoane), iar în altă zi după cină devreme se poate organiza vizită a localității Nessebar 

(patrimoniul Mondial UNESCO), cu clădiri vechi de piatră și terase cu vedere la mare (10 

euro de persoană, grup minim 25 de persoane) 

Preț:  

• 335 Euro + 250 lei de persoană în cameră dublă. 

• Informații și înscrieri, cu avans 50 Euro, până la data de 25 februarie 2022 (în funcție 

de locurile disponibile)  

• Penalizare în caz de renunțare: fără penalizare înainte de 1 mai; penalizare 50 Euro 

pentru renunțare între 1 mai și 1 iunie; integral pentru renunțare după 1 iunie (pentru 
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asta se face asigurare Storno). Se poate modifica numele până în data de 20 iunie fără 

penalizare.  

Incluse în preț:  

• transport cu autocar modern de categoria I ; 

• cazare 7 nopți la Hotel Koral 4* (sau similar) situate la 400 m de plajă cu regim de 

masă all inclusive (mic dejun bufet între 8.00 – 10.00, mic dejun târziu între 10.30 – 

11.00, prânz bufet între orele 12.00 – 14.00, gustare între orele 15.00 – 16.00, cină 

bufet între orele 18.00 – 20.00; băuturi răcoritoare, vin, bere și băuturi alcoolice 

bulgărești între orele 8.00 – 20.00), șezlonguri la piscină, internet în zonele comune, 

animație și fitness.  

Nu sunt incluse în preț: servicii opționale (sauna, masaj, jacuzzi, seif în camera, prosoape de 

piscină); asigurare medicală (48 lei pentru persoane sub 70 ani, 142 lei pentru persoane peste 

70 de ani) sau  asigurare storno (108 lei pentru persoane sub 70 ani, 202 lei pentru persoane 

peste 70 de ani) și excursii opționale, taxa de stațiune – 5 euro/persoană/sejur.  

 


