
Wypoczynek w Bułgarii 
Hotel „Glarus”*** Słoneczny Brzeg 
All Inclusive  
 
 

6-piętrowy hotel, znajdujący się nad samym morzem, tuż przy 
piaszczystej plaży, niedaleko od centrum Słonecznego Brzegu. 
Hotel oferuje 4-osobowe apartamenty z możliwością dostawki, 
pokoje 1-osobowe, 2-osobowe z możliwością dostawki oraz 3-
osobowe z możliwością dostawki, wszystkie pokoje 
wyposażone w klimatyzację, telefon, telewizor, mini-bar, WiFI, 
WC, łazienkę (z suszarką) i balkon.  
Do dyspozycji gości szeroki piękny hol wejściowy z recepcją, 

windy, przechowalnia bagażu, bar dzienny, kantor wymiany walut, restauracja z tarasem przy 
basenie, duży basen na zewnątrz, dwa bary przy basenie, basen dla dzieci ze ślizgawką, plac 
zabaw dla dzieci, siłownia, masaże, jakuzzi, łaźnia turecka, gabinet lekarski, sala konferencyjna, 
WiFi internet w holu wejściowym bezpłatny, w pokojach bezpłatny.  
Parking przed hotelem płatny 
  
Cena obejmuje:  
Nocleg, posiłki w formie bufetu, VAT, taksa klimatyczna, korzystanie 
z basenu, parasolu, leżaku, WiFi internetu w holu wejściowym i w 
pokojach  
 

Ceny: 
 

Terminy  Pokoje 2-osobowe  
Pokoje 3-osobowe 
Cena od osoby  

Pokoje 1-osobowe  
Cena od osoby  

                                          All Incl.  All Incl.  
11.05. – 11.06.  
16.09. – 30.09.  

35 Euro/doba/osoba 36 Euro/doba/osoba 

12.06. – 30.06.  
01.09.– 15.09.  

39 Euro/doba/osoba 43 Euro/doba/osoba 

01.07. – 31.08.  47 Euro/doba/osoba 62 Euro/doba/osoba 
 
Zniżki  
Dziecko do 2 lat – bez opłaty  
Dziecko od 2 do 12 lat na łóżku dodatkowym z dwoma dorosłymi w pokoju – płaci 50%  
Drugie dziecko od 2 do 12 lat na łóżku dodatkowym z dwoma dorosłymi w pokoju - gratis  
Dziecko od 2 do 12 lat na łóżku podstawowym z dwoma dorosłymi w pokoju – płaci 70%  
Jedno dziecko od 2 do 12 lat z 1 osobą dorosłą w pokoju – dziecko płaci 75%  
Osoba dorosła na łóżku dodatkowym – płaci 70%  
Trzecia osoba dorosła w 3-osobowym pokoju na łóżku normalnym – płaci 100%  
 
All Inclusive  
07.00 – 10.00 – śniadanie w restauracji w formie bufetu  
10.30 – 11.30 – kanapki, słodycze  
12.00 – 13.30 – obiad w restauracji w formie bufetu  
15.00 – 17.00 – lody, słodycze, pizza  
18.00 – 20.00 – kolacja w restauracji w formie bufetu  
11.00 – 23.00 – bułgarskie napoje alkoholowe napoje bezalkoholowe z automatu  


