
   

 

BUŁGARIA – Słoneczny Brzeg z wylotem z Katowic 
Hotel BARCELO ROYAL BEACH *****/all inclusive 

W TERMINIE 09 - 16.09.22 
 

 
Doskonała obsługa gwarantowana przez renomowaną 
sieć Barceló to wizytówka hotelu. Położony zaledwie 
kilka kroków od piaszczystej plaży i blisko centrum 
Słonecznego Brzegu pełnego sklepów i restauracji jest 
idealnym pomysłem na słoneczne wakacje w 
eleganckim otoczeniu. Przestronne i nowocześnie 
urządzone pokoje wyposażone są we wszystkie 
wygody potrzebne do udanego wypoczynku, w 
pokojach i całym hotelu dostępny jest bezpłatny 
internet bezprzewodowy. Dla prawdziwych smakoszy 
przygotowano kilka restauracji, w tym serwującą 

kuchnię gourmet z bogatą kartą win. Po dniu pełnym atrakcji warto zrelaksować się w 
profesjonalnym centrum Royal Beach Spa z największą łaźnią turecką w Bułgarii oraz bogatą ofertą 
zabiegów pielęgnacyjnych. 
 
POŁOŻENIE: ok. 200 m od centrum SŁONECZNEGO BRZEGU, w pobliżu hotelu sklepy, restauracje i bary, 
dyskoteka, przy drodze lokalnej, ok. 1 km od aquaparku Action Aquapark, ok. 4 km od St. Vlas, ok. 6 km od 
Nesebaru; ok. 35 km od lotniska w Burgas, ok. 95 km od lotniska w Warnie; przystanek autobusowy ok. 100 m 
od hotelu (ok. 1 BGN/centrum Słonecznego Brzegu/St. Vlas/Nesebar). 
 
PLAŻA: publiczna, piaszczysta, długa i szeroka, łagodne zejście do morza, wyróżniona certyfikatem Błękitna 
Flaga, ok. 150 m od hotelu, przejście przez miasto i promenadę, parasole i leżaki płatne (ok. 8 
BGN/dzień/sztuka). 
 
HOTEL: pięciogwiazdkowy, zbudowany w 2007 r., częściowo 
odnowiony w 2017 r., 311 pokoi, 1 budynek (część główna i 2 
skrzydła), 8 pięter, 16 wind, przestronne i eleganckie lobby, 
całodobowa recepcja, restauracja główna Le Chef w części 
głównej - dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa i 
bułgarska, wieczory tematyczne, show cooking, dostępne foteliki 
dla dzieci, dania wegetariańskie, restauracja Cape Emine w części 
głównej - dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa i 
bułgarska, wieczory tematyczne, show cooking, dostępne foteliki 
dla dzieci, dania wegetariańskie, w restauracji Cape Emine 
podczas kolacji wymagany strój formalny (panowie - długie spodnie), restauracja/bar Bistro w ogrodzie przy 
basenie - obsługa kelnerska, wymagana wcześniejsza rezerwacja (otwarta zależnie od warunków pogodowych), 3 
bary, galeria handlowa, kantor; centrum konferencyjne dla 120 osób, taras z widokiem na baseny, ogród o 
powierzchni 9000 m², bezpłatny internet bezprzewodowy, punkt internetowy; za opłatą: room-service, fryzjer, 
salon urody, wypożyczalnia samochodów; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express. 
 
POKÓJ: deluxe: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka), ok. 
47 m², klimatyzowany, łazienka (wanna, prysznic, wc; suszarka), 
internet bezprzewodowy, łącze internetowe, telewizja satelitarna, 
telefon, sejf, minibar (płatny wg konsumpcji); bezpłatne łóżeczko 
dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon 
(stolik i krzesełka; suszarka); pokoje deluxe znajdują się w 
budynku głównym;  
 
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, słodka woda, ok. 1240 m², gł. 
1,5 m i ok. 440 m², gł. 1-1,5 m, 2 jacuzzi, basen dla dzieci, 
słodka woda, ok. 120 m², gł. 0,6 m, wydzielona część dla dzieci, słodka woda, ok. 60 m², gł. 0,3 m, grzybek 
wodny, przy basenach bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki; tenis stołowy; pokój i plac zabaw dla 
dzieci, miniklub Barcy (4-12 lat), piano bar, animacje dla dzieci: gry i zabawy, zajęcia plastyczne, zajęcia 
sportowe, minidisco, aerobik, aqua aerobik, animacje dla dorosłych: muzyka na żywo; oferta zewnętrzna: sporty 
wodne na plaży. 
 



   

 

SPA: profesjonalne centrum Royal Beach Spa o powierzchni 1200 m²; bezpłatnie: kryty basen, słodka woda, ok. 
200 m², gł. 0,8-1,5 m, jacuzzi, 2 sauny, dobrze wyposażona siłownia z profesjonalnym sprzętem; płatne: 
największa w Bułgarii łaźnia turecka, prysznice Vichy, kapsuła Spa, kabina infra-red, solarium, ponad 200 
rodzajów zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych na twarz i ciało, masaże, Vitamin bar, 
specjalistyczny sklep kosmetyczny. 
 
ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.30-10.30) w restauracji Le Chef oraz (8.00-11.00) w restauracji Cape Emine, 
obiad (12.30-15.00) w restauracji Le Chef, kolacja (18.30-21.30) w restauracji Le Chef lub (19.00-22.00) w 
restauracji Cape Emine; przekąski (10.00-17.00) w barze przy basenie; wybrane napoje bezalkoholowe i lokalne 
napoje alkoholowe w wyznaczonych barach (9.00-23.00). 
 
KONTAKT: 0035/955420400, www.barceloroyalbeach.com 
 
GRATIS: Wi-Fi 
 
 
Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowanie poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą 
ulegać nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz 
nie będzie miał wpływu. 
*Informacja dotycząca oficjalnej kategoryzacji hotelu znajduje się w opisie prezentowanych obiektów (sekcja „Hotel”) i jest ona 
zgodna z kategoryzacją stosowaną w danym kraju. Każdy kraj stosuje własne kryterium przyznawania określonej kategorii. 
Prezentowana na stronie www.itaka.pl oraz w dokumentach podróży kategoryzacja hoteli to nasza subiektywna ocena standardu 
hotelu. Połowa gwiazdki oznacza kategorię zawyżoną lub zaniżoną w stosunku do oficjalnej kategorii. 
Opis zawiera wszystkie udogodnienia jakimi dysponuje hotel w danym momencie. W związku z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
aktualnych regulacji funkcjonowania hoteli i bezpieczeństwa Gości, korzystanie z części hotelowych udogodnień może być 
ograniczone. Stan ten może ulec zmianie zgodnie z wprowadzaniem nowych regulacji lub obłożenia hotelu. 
 


