16.08 - IV Міжнародний фестиваль-конкурс - TEEN FEST
ФЕЄРВЕРК ТАЛАНТІВ
Львів • Сонячний Берег • Львів
✔ проживання 7 днів на морі
✔ медичне страхування

✔ фотосесії під час усього туру
✔ 4-разове харчування

Вартість
до 18 років – 220 €
після 18 років - 240 €

①
②

10:00 - збір групи у місті Львів.
10:30 - виїзд зі Львова.
Нічний переїзд у Болгарію.
Прибуття в Болгарію. Поселення у TEEN PALACE - дитячо-молодіжний центр на
південному узбережжі Болгарії на курорті Сонячний берег. Готель був побудований в 2014
році у зовсім тихій, спокійній частині курорту, де немає нагромадження готелів і натовпу
туристів.Одночасно з цим в пішої доступності знаходиться старовинне містечко Несебр за
2 км), набережна Сонячного берега (20 хв пішки), зокрема центр курорту (25 хв пішки).
Відпочинок на морі. Ночівля.

③
④
⑤
⑥

Відкриття IV Міжнародного фестивалю-конкурсу
ТАЛАНТІВ".
Конкурсні виступи учасників.

-

"TEEN

FEST

ФЕЄРВЕРК

Конкурсний день

ГАЛА-КОНЦЕРТ. Нагородження учасників

Вільний час для відпочинку на морі. Рекомендуємо відвідати:
• екскурсію «Турецький діамант – Стамбул» (65 €). Неначе стародавню скарбницю, ця
екскурсія відкриє для нас величний Стамбул, котрий повен чудесних місць, чарівних
пам’яток історії, культури та архітектури. Усього за кілька годин ми побачимо Блакитну
мечеть, римський іподром, турецькі бані Роксолани, міст через Босфор, палац Топкапи,
площу Султана Ахмеда, а також побуваємо на оглядовому майданчику в азіатській частині
міста.
Ночівля

⑦

Вільний день для відпочинку на морі.
Запрошуємо в Аквапарк! З моменту свого створення аквапарк не припиняв розвиватися,
додавалися водні атракціони та гірки, а якість обслуговування та анімація в парку лише
росла. Саме він вважається найзеленішим аквапарком в цілій Болгарії, - зелені тропічні
пальми, кипариси і середземноморські чагарники. Тут 30 водяних гірок та безліч різних
розваг - 330 м «лінивої річки», гейзери і фонтани, а також красиві місця для засмаги
(вхідний квиток - 20€/дор, 10€/дит)
Ночівля.

⑧
⑨

Відпочинок на морі до 12:00.
Збір групи. Переїзд на територію України.

Прибуття до Львова орієнтовно о 09:00

У вартість включено

Додаткові опції

✔участь у фестивалі
✔проїзд автобусом згідно маршруту
✔оглядові екскурсії
✔проживання у готелях 3*,4-разове харчування
✔ послуги фотографа та фотозвіт
✔супровід керівника групи
✔медичне страхування

✖ додаткове харчування для групи
✖ організаційний внесок 10€ (соліст – 15€)
✖ відвідати аквапарк
✖ екскурсія у м. Стамбул

Рекомендуємо взяти з собою
➜ документи – діючий закордонний паспорт, на який здійснювалось бронювання туру (для дітей до 16
р. додатково: свідоцтво про народження, дозвіл на виїзд за кордон, якщо подорож відбувається не з
обома батьками), страховий поліс (надається туроператором в автобусі)
➜ плед та дорожню подушку, зручне взуття (мін 2 пари), зручний та теплий одяг, предмети особистої
гігієни
➜ аптечку, питну воду, вологі та сухі серветки, антибактеріальний спрей для рук;
➜ фен для волосся, парасолю
➜ рюкзак, куди можна покласти особисті речі
➜ костюм для виступу
www.tastour.com.ua

