
 

 
 

МОРСКИ ЛАГЕР В ХОТЕЛ „ОАЗИС”, ПРИМОРСКО 

Лятото ни пак зове, време е да ходим на море 

 

ХОТЕЛ „ОАЗИС” се намира в централната част на  Приморско, в близост до плажа. Предлага 
настаняване в апартаменти – удобни и просторни. Хотелът разполага с обособен ресторант 
специално за детски групи, със заграден и озеленен двор, басейн  с детска част, детски кът, футболно 
игрище, площадки и „малка” сцена за „големи” таланти. Всички тези удобства, които предлага 
хотелът го превръщат в предпочитано място за детски групи, осигуряващо сигурност, спокойствие и 
условия за забавления и игри. 
 

Нашият коментар:  

Изключително подходящ басейн за деца. Възможност за съставяне на собствено меню . Мини 

футболно игрище. Зелени площи за игра. Разположен близо до центъра и сцена със седящи места, 

където се провеждат ежегодни Международни фестивали.  Хотелът е изключително подходящ за 

деца и ученици. 

 

НАЦИОНАЛ ТУРС ПРЕДЛАГА: 

 Транспорт с лицензиран автобус; 

 Седем   пълни леглохранодни /нощувки, закуски, обeди, следобедни закуски и вечери/; 

 Ръководител на всеки 6 деца от детски градини; 

 Ръководител на всеки 12 деца за ученици; 

 Аниматори/треньори, организиращи игри, спортни и други занимания – 2 часа сутрин, 2 часа 

следобед и 2 часа вечер; 

 Спасител, оградени  чадъри и място на плажа; 

 При лоши метеорологични условия: ползване на детски кът, зали за игри или арт занимания; 

 

Цените са за пакети от 8 дни / 7  нощувки 

Пакетна цена за деца до 12 г.- 340 лв. 

Пакетна цена за деца над 12 г.- 360 лв. 

Пакетна цена за възрастни придружители - 390 лв. 

 

Дати :  

16-23.06.2017 

 



  

 

Допълнителни атракции извън пакетната цена: 

Възможности за: 

*  Разходка с кораб от Приморско до залива Атлиман с включен сок за децата - 8 лева/ дете.  

* посещение на „Аква парк Аква ПЛАНЕТ”– един от най-големите и посещавани водни атракциони с 

множество забавления за възрастни и деца - 15 лева/ дете за половин ден.  

*  Плаване по река Ропотамо с вкл. транспорт  -  8 лева/ дете; 

* Екскурзии до Созопол - 6 лева/ дете; 

* Замъка в Равадиново - 6 лева  вход + 4 лева/ транспорт.  

 

Забележка:  

Екскурзиите не са включени в цената и се осъществяват само при предварителна заявка. 

Необходим минимален брой за осъществяване на екскурзиите: 40 деца.  

 

 


