
  

  

  

   

CANTONAMENT DE PREGATIRE SPORTIVA IN BULGARIA  

KAMCHIA, VARNA – PE MALUL MARII  

Distractie si sport intr-un complex olimpic sezon vara 2022  
   

  
  
  
Nou!!Unul dintre cele mai populare centre sportive pentru copii din Bulgaria, direct pe plaja cu nisip fin din 
Kamchia! Tabara Sportiva Internationala Kamchia este localizata intr-un resort retras, situat intr-un parc 
natural unic, in care se reunesc padurea, raul, dunele de nisip si marea. Tabara incorporeaza si un complex 
sportiv, cu toate facilitatile necesare oricarui sport sau activitati sportive. Cadrul natural, plaja cu nisip fin, 
piscina si distractia asigurata de echipa de animatori garanteaza o vacanta de vis!  
  
  
  

PERIOADA NR. NOPTI TARIF COPIL < 17.99 ANI TARIF ADULT 

31 IULIE- 6 AUGUST 

2022 

 

6NOPTI/ 7 ZILE 315 EURO 365 EURO 

 

 



  

  

  

   

 

  

TARIFUL INCLUDE:  

 
 Transport din Bucuresti cu autocar clasificat pentru transport international dus-intors si excursii  

 6 nopti cazare in complexul Kamchia Children’s Center, hotel Longoz 3* camere cu 4 si 5 paturi  

 regim de masa: all-inclusive light buffet suedez – apa, ceai si sucuri incluse, apa pentru copii pe tot 

parcursul zilei, masa de 4 ori/zi (3 mese principale si 1 gustare), fructe si legume proaspete in fiecare zi  

 asistenta turistica din partea agentiei  

 acces piscina semiolimpica 

 acces teren multifunctional (tenis, volei, baschet, fotbal)  

 echipamente sportive (bile pentru volei, fotbal, baschet etc.)  

 plaja amenajata cu terenuri de sport, vestiare, dusuri, umbrele  

 serviciu salvamar 

 discoteca in aer liber de 400 de locuri cu apa si lumini, amfiteatru cinema in aer liber si programe de 

animatie 

  
 

EXCURSII SI ACTIVITATI OPTIONALE:  
 Grup minim: 30 pers 

 

 Excursie la Delfinariul din Varna-  

24 Euro/pers copil  si 27 Euro/pers adult  

Tariful include transport cu autocarul si ghid 

insotitor si biletele de intrare 

Înotați cu delfinii și priviți-i cum joacă!  
Mergeți într-o excursie de o zi la Delfinariul din Varna 
și faceți cunoștință cu familia lor de delfini cu bot - 
Dolly, Kimbo, Yoanna și, desigur, Bimbo Boy. 



  

  

  

   

Veți avea intrare și locuri la spectacolele aranjate pentru dvs., precum si transport la si de la Delfinarium la 
tabara. 
Echipa de la Delfinariu este implicată activ în protecția delfinilor de la Marea Neagră, așa că știi că ești pe mâini 

bune. 

 

 EXCURSIE SI DISTRACTIE IN AQUAPARK AQUAPARADISE – NESSEBAR  si vizita in orasul Nessebar aflat 

in patrimonial UNESCO- 39 Euro/pers (cu transport, ghid si intrare (1/2 zi h15-18) la Aquapark incluse) 

 

 

Aqua Paradise Nessebar este un paradis acvatic pentru copii, dar si pentru adulti. Parcul este cel mai 

mare din Bulgaria (46000 mp) si are peste 20 de atractii acvatice: rafting, tobogane, piscine, 

casteluri exotice, trambuline, piscine cu valuri artificiale.  
 

 Excursie la Balchic - Castelul si gradinile Reginei Maria- 25 Euro/pers (tariful nu contine biletele de 

intrare la Castel si gradini) 

 Excursie cu barca pe mare- (cuprinde show si animatie pe mare cu pirati) 

 17 euro/copil   

23 Euro/adult 

Tariful include: transfer cu autocarul la Portul Varna, croaziera, bauturi nealcoolice 

 O croazieră de neuitat pe BARCA PIRATILOR, o caravela superba replica acelei cu care in anul 1429 

Cristofor Columb a descoperit America. 

Croaziera cu nava piratilor se organizeaza cu plecare din Portul Varna. 



  

  

  

   

Pe bordul navei turistii sunt intampinati de Capitanul navei. Dupa tunetul tunurilor incepe batalia 

navala intre navele piratilor, cu tunuri de apa, urmeaza cautarea comorii pierdute si multe alte 

jocuri pline de ras si surprize. 

 Vasul este echipat cu jocuri amuzante pentru copii cu pirați la bord, muzică și dans.  

 

  

  
 

NOTA:  
 

      * Tabara se organizeaza si in alte perioade la cerere 
*Tarifele sunt valabile pentru un grup minim de 30 persoane. Modificarea perioadei, a numarului de participanti 
sau a altor conditii, atrage dupa sine si modificari ale tarifului ofertei. 

     *TARIFUL PENTRU ADULTI CAZATI IN CAMERE DBL este 385 Euro/pers  
  
*Se plateste o garantie de 10 Euro/pers pentru eventualele stricaciuni, care va fi returnata la plecarea grupului din 
tabara.  
  

CAZARE:  



  

  

  

   

Tabara Internationala Kamchia este localizata intr-un resort retras, situat intr-un parc natural unic, in care se 

reunesc padurea, raul, dunele 

de nisip si marea. Cazarea se 

face la hotel Longoz in 

camere cu 3 si 4 paturi. Toate 

camerele sunt dotate cu TV, 

frigider, balcon, baie proprie 

cu uscator de par. Hotelul 

Langoz este situate la 25 km 

de Varna, intr-o zona 

pitoreasca a litoralului 

bulgaresc, pe malul raului 

Kamchia. Hotelul are un 

centru Spa, piscina, doua 

restaurante, sala de conferine 

multifunctionala si discoteca 

pentru copii.  
 

FACILITATI SPORTIVE:  
 Piscina olimpica de 50 m, cu 

platforma pentru sarituri si 

sistem audio-video subacvativ 

 Arena multifunctionala indoor, 

cu teren compatibil pentru 

toate sporturile cu minge, 

pentru sporturile de contact, 

gimnastica, atletism, tenis si 

chiar pentru sporturile de 

gheata. 

 Sala de fitness 

 Plaja are o latime de 100 metri 

si este amenajata cu terenuri de 

fotbal si volei 

 Vestiare si dusuri pe plaja  

 Centru medical in cadrul 

complexului-servicii medicale 

24h/24 

 Piscina hotelului: life guard la piscina 9.00-17.30 

 Sala profesionala de dans cu oglinzi si aer conditionat 

 Umbrele si pergole gratuit la plaja 

 Terenuri de fotball, volei si baschet 

 Folosirea salii de forta cu echipamente de sport si fitness  

 Terenuri de volei pe plaja 



  

  

  

   

 

 

 

 Nota:   

Tarifele sunt valabile pentru conditiile de mai sus. Modificarea perioadei, a numarului de participanti sau a altor 
conditii, atrage dupa sine si modificari ale ofertei.  

 

 

  
 

 

 

 

 

  

  
 

  
  
  



  

  

  

   

 


