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

 
 
Hotel Iskar znajduje się 100 metrów od piaszczystej plaży i 
500 metrów od centrum Słonecznego Brzegu. Jest w pełni 
klimatyzowany i odnowiony w 2008 roku. Hotel składa się z 
2 budynków i oferuje zakwaterowanie w wygodnych i 
przytulnych pokojach. Posiada pokoje 1, 2 i 3-osobowe 
oraz studia z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym. 
Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w indywidualnie 
regulowaną klimatyzację, mini lodówkę, telewizję kablową, 
telefon, łazienkę z toaletą, balkon. Hotel Iskar posiada 
recepcję, windę, mini park wodny, zjeżdżalnie wodne dla 

dorosłych i zjeżdżalnię dla dzieci, trzy baseny, boisko do minipiłki nożnej, boisko do siatkówki 
plażowej, plac zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, mini-golf itp., lobby bar, bar na świeżym 
powietrzu, zorientowany na główną alejkę przy basenie, restaurację na 120 miejsc, taras przy 
restauracji na 60 miejsc, animacje, WiFi bezpłatny w całym hotelu, parking. Masaże, bilard, 
rzutki, mini-golf, sejf na recepcji dostępne są za dodatkową opłatą.  
  
Cena obejmuje:  
Nocleg, posiłki All Inclusive w formie bufetu, VAT, taksę klimatyczną, 
korzystanie z basenu, parasoli, leżaków, WiFi internetu w całym 
hotelu, animacje  
 

Ceny: 
 
Terminy  Pokój 2-osobowy 

Cena od osoby  
Pokój 1-osobowy  Studio  

Cena od osoby  

18.05. – 11.06.  
12.09. – 30.09.  

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

12.06. – 30.06.  
01.09. – 11.09.  

39 Euro/doba/osoba 45 Euro/doba/osoba 43 Euro/doba/osoba 

01.07. – 31.08.  44 Euro/doba/osoba 62 Euro/doba/osoba 49 Euro/doba/osoba 

 
Zniżki  
• Dziecko od 2 do 12 lat w pokoju 2-osobowym lub studio z 2 dorosłymi - 50%  
• Drugie dziecko od 2 do 12 lat z 2 dorosłymi w studio – bezpłatnie  
• Pierwsze dziecko od 2 do 12 lat na łóżku podstawowym z 1 osobą dorosłą – płaci 70% od 
ceny za łóżko w pokoju 2-osobowym lub studio  
• Drugie dziecko od 2 do 12 lat na łóżku dodatkowym w pokoju 2-osobowym lub studio z 1 
osobą dorosłą i jednym dzieckiem – płaci 50% ceny za łóżko w pokoju 2-osobowym lub studio  
• Osoba dorosła na łóżku dodatkowym w studiu – płaci 70% 
 
Program All Inclusive  
07.00-10.00 śniadanie w formie bufetu - restauracja  
10.30-11.30 przekąski - bar przy basenie  
12.00-14.00 obiad w formie bufetu - restauracja  
15.00-17.00 lody, ciasta, wypieki - bar przy basenie  
18.00-20.30 kolacja w formie bufetu - restauracja  
11.00-23.00 Bułgarskie napoje alkoholowe i bezalkoholowe - bar przy 
basenie, bar restauracyjny  


