
 
Ferierejse for singler til  
Golden Sands – Bulgarien 4. - 11. juni 2015 
 
Charterferie for dig som gerne vil rejse sammen med andre! 

 
                        

 
Succesen gentages med en rejse for singler til varme himmelstrøg. 
 
Denne gang går turen til de lækre og brede strande ved Sortehavet i Bulgarien, hvor vi skal bo i 
Golden Sands. Landet hvor pengene rækker langt og hvor solen næsten altid er på himlen. 
 
Det er lykkedes, at skaffe plads på det hyggelige og velrenommerede Hotel Madara. Både centrum 
med sine forlystelser og gode spisesteder, og den dejlige strand med masser af vandaktiviteter 
ligger kun få minutters gang fra hotellet. Her er rigtig skønne poolområder med swimmingpool 
samt solsenge og parasoller til fri afbenyttelse. 
 
Golden Sands, er kendt for sine herlige strande, og ligger 15 km nord for Varna, som er Bulgariens 
3. største by med 350.000 indbyggere. Byen ligger lige ud til Sortehavet. 
 
Fra Varna Lufthavn til Golden Sands er der kun 25 km. 
 
På Hotel Madara har vi all. inclusive. Vi får alle vore måltider i hotellets buffet-restaurant. En dejlig 
international morgenbuffet, frokosten er en lækker kombination af internationale og lokale retter, 
og aftenbuffeten byder på en skøn blanding af, internationale og udvalgte retter fra 
Sortehavsområdet. Alle lokale drikkevarer - øl, vin, vand, sodavand, lokal spiritus, kaffe og te, er 
inkluderet i prisen. 
 

På hotellet vil der være gratis Wi Fi, i receptionsområdet  
 
Pris for ovenstående 4.895,- kr. for delt dobbeltværelse 
+ ca. 6,- EU i turistskat som opkræves ved ankomst til hotellet. 
 
Enkeltværelsestillæg 1.200,- kr. – Begrænset antal. 
 
Turen arrangeres i samarbejde med Bravo Tours A/S, som er teknisk rejseudbyder og med 
rejsegarantinumret 1242 i Rejsegarantifonden og med CVR-nr. 21148180 
 
Såfremt turen må aflyses på grund af for få tilmeldte, får du naturligvis alle pengene retur. 
Ret til ændringer forbeholdes. Yderligere oplysninger på telefon Nancy  2924 3230. 
 
Golden Sands er et populært feriemål og for at få tildelt et tilstrækkeligt antal værelser, skal vi 
være hurtige ude med bestillingen, bemærk derfor deadline for indbetaling af depositum. 
 
Se i øvrigt  www.frichrejser.dk    -   Yderligere oplysninger ring på 29 24 32 30 til Nancy 
Du kan også følge med i aktiviteterne på Facebook, 
og blive medlem af gruppen som hedder   -  Singlerejser Nancy 
 
 
Med de bedste hilsner  
 
Nancy 

http://www.frichrejser.dk/
http://www.danmarkguide.dk/clipart-sol-sole-solskin-smile-glaede-varme-tegninger.208.0.html

